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Frågor inför Representantskapet 2022 
 
 
Inledning 
 
Förbundsstyrelsen (FS) beslutade den 18 oktober 2022 att fastställa sitt förslag 
till tävlingsregler för år 2022. Besluten fattades efter det att Svenska 
Fotbollförbundets Tävlingsutvecklingskommittés (TUK) berett förslagen på 
förändringar i tävlingsreglerna. TUK:s beredning har bestått bl.a. i att två 
remisser skickats ut till Representantskapets ledamöter, den första i juni och 
den andra i september 2022. Därtill diskuterades ett urval av förslagen vid 
Regelkonferensen den 1 juni 2022. 
 
19 av 24 SDF samt EFD och SEF har besvarat remisserna. Remisserna och 
inkomna yttranden bifogas denna text. 
 
Förbundsstyrelsen har behandlat de inkomna yttrandena samt övriga 
synpunkter som lämnats på regelförslagen. Förbundsstyrelsens förslag 
överlämnas härmed för Representantskapets övervägande. 
 
Förslag på hantering av inkomna motioner 
 
Till årets Representantskap har två motioner inkommit; en från Göteborgs FF 
och en från Jämtland/Härjedalens FF. 
 
I motionen från Göteborgs FF föreslås att de regionala och nationella 
ungdomsserierna för åldrarna under 17 år avvecklas inför 2023 och att det 
regleras i tävlingsbestämmelserna att de inte omfattas som en förbundsserie. 
Motionären har i samband med bl.a. Regelkonferensen förtydligat att med 
”regionala serier” avses inte distriktsövergripande seriesamarbeten, utan 
motionen tar sikte på förbundstävlingar på ungdomsnivå. I praktiken är det 
för närvarande fråga om P16-tävlingen. 
 



FS har gjort följande överväganden. Vid Representantskapet 2019 beslutades 
att en utvärdering av andranivån i pojktävlingarna P19 och P17 skulle 
genomföras. Efter en omfattande utredning beslutades vid Representantskapet 
2021 bland annat att införa en tillkommande serienivå i P16. Syftet med 
införandet av den tillkommande serienivån var att skapa kvalitativa och bra 
matchmiljöer. Beslutet innebär att förändringen av tävlingsformatet träder i 
kraft 2023, med övergångsår under 2022. Det vid Representantskapet 2021 
beslutade tävlingsformatet innebär att ca hälften av deltagande lag kommer 
från SEF-föreningar och ca hälften från distrikten. Ett bifall till motionen skulle 
innebära att P16 avvecklas innan det nya formatet överhuvudtaget hunnit 
prövas. Därtill skulle ett bifall till motionen medföra en risk för att SEF-
föreningarna skapar egna ungdomstävlingar (se vidare SEF:s remissvar), 
vilket i sin tur riskerar att skapa en olycklig splittring i den svenska 
fotbollsmodellen.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslår FS att motionen avslås. 
 
I motionen från Jämtland/Härjedalens FF föreslås att a) SvFF inrättar en central 
resefond där föreningar som spelar i förbundsserier kan ansöka om och 
erhålla stöd för sina resekostnader, b) utformning av regler för detta utreds 
vidare, c) fonden finansieras från SvFF och inte via avgifter från föreningar i 
aktuella serier. 
 
FS har gjort följande överväganden. De föreningar som deltar i de lägre 
förbundsserierna (div.1, dam och div. 2–3, herrar) har idag möjlighet att få 
resebidrag enligt fastställda principer, som innebär att föreningar som reser 
mer än 300 mil enkel väg ersätts med 350 kr/mil för de överskjutande resta 
milen enkel väg. Denna ersättning betalas ut direkt från SvFF utan ansökan 
från föreningarna. Principen har varit gällande under lång tid och till följd av 
att bland annat kronans värde förändrats och bensinpriserna har ökat markant 
de senaste åren har TUK sedan tidigare initierat en utredning av principerna 
för resebidraget. Denna utredning är alltjämt pågående.   
 
I de elitförberedande serierna (F17, P16-P19) tillämpas 
resekostnadsfördelning. Det innebär att föreningarna solidariskt ansvarar för 
samtliga resekostnader inom respektive seriegrupp. Representantskapet 2019 
fattade beslut om denna modell och gav då även FS i uppdrag att utvärdera 
modellen. Vid Representantskapet 2021 konstaterades att en majoritet av 
distrikten och deltagande föreningar ansåg att denna modell fungerade väl. 
Administrationen för resekostnadsfördelningen ligger på SvFF:s kansli och 
där har det inte mottagits några synpunkter från föreningarna.  
 
 



Mot bakgrund av ovan föreslår FS att motionen, mot bakgrund av redan 
pågående utredning avseende resebidrag i de lägre förbundsserierna, anses 
besvarad. 
 
Förslag på mer omfattande förändringar av Tävlingsbestämmelserna (TB) 
 
Nedan berörs några av de förslag som innebär mer omfattande förändringar 
av tävlingsbestämmelserna.  
 
Utökat antal byten i de högre förbundsserierna och utökat antal 
ersättare/ledare i Allsvenskan 
 
Sedan sommaren 2022 har IFAB gjort den under coronapandemin tillfälliga 
möjligheten att göra fem i stället för tre byten i de högsta serierna permanent. 
Denna möjlighet har i mycket hög grad utnyttjats internationellt och 
intresseorganisationerna för elitfotbollen i Sverige har framfört önskemål att 
utnyttja möjligheten även i de svenska förbundsserierna. Det föreslås därför 
justeringar i tävlingsbestämmelserna som möjliggör detta. Som en 
följdändring tillåts även fem i stället för tre spelare värma upp samtidigt. 
 
I samband med att frågan om att utöka antalet byten övervägdes framfördes 
även önskemål från SEF om att öka antalet tillåtna ersättare respektive ledare 
på spelarförteckningen från dagens sju till nio, vilket ryms inom de tvingande 
internationella regelverken (där max antal ersättare är tolv stycken). Efter en 
omvärldsanalys har kunnat konstateras att i vart fall inom den europeiska 
herrfotbollen tillåts vanligtvis minst nio, och i vissa fall så många som elva, 
ersättare. Efter remittering av ett förslag om att öka antalet tillåtna ersättare 
och ledare, där såväl inspel från distrikten som Anläggningskommittén vägt 
tungt, har det förslag som föreläggs Representantskapet begränsats till att avse 
Allsvenskan. Utöver praktiska aspekter kopplade till anläggningarnas 
faciliteter är bakgrunden till detta bland annat att det primärt är på allsvensk 
nivå som spelartrupperna respektive ledargrupperna bedöms tillräckligt stora 
för att ändringen ska få övervägande positiva konsekvenser. 
Ändringsförslaget har även medfört vissa följdändringar i TB respektive STB 
herr kopplat till bland annat spelarförteckning, det tekniska området, 
utrymme i omklädningsrum samt reglerna om hemmafostrade spelare. 
 
Nya konsekvenser av underlåtenhet att betala serieavgift m.m. 
 
Det föreslås att det införs en möjlighet i 2 kap. 12-13 §§ TB att neka lag som 
underlåtit att betala serieavgift i föreskriven tid, alternativt ådragit sig nya 
skulder mellan anmälningstillfälle och seriestart, att delta i aktuell tävling, 
respektive att utesluta sådant lag från aktuell tävling för det fall första 



matchen spelas före eller på samma dag som sista betalningsdag av 
serieavgiften. Ändringsförslaget är föranledd av att dagens regelverk 
möjliggjort för förening att spela en hel säsong utan att betala serieavgift, 
respektive att starta seriespel trots oreglerade tävlingsrelaterade skulder.  
 
Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur seriespel 
 
Det föreslås att det införs en möjlighet att utesluta lag som använt sig av 
obehöriga spelare ur seriespel om det föreligger särskilda skäl. För närvarande 
har såvitt avser förbundsserierna möjlighet till uteslutning saknats, vilket i 
ljuset av att w.o. som huvudregel leder till uteslutning medfört den ologiska 
konsekvensen att lag kunnat tjäna på att medvetet använda sig av obehöriga 
spelare i stället för att vid behov lämna w.o. Genom kravet på att det ska 
föreligga särskilda skäl markeras att exempelvis situationen att ett lag av 
misstag använt sig av obehörig spelare (exempelvis till följd av felaktig 
beräkning av ackumulerade varningar) inte ska uteslutas utan alltjämt ”bara” 
drabbas av konsekvensen att aktuell match förloras. 
 
Förtydliganden avseende förenings ansvar enligt 6 kap. 4 § TB 
 
Av 6 kap. 1 § TB följer att arrangerande och gästande förening är ansvariga för 
sina respektive spelares, funktionärers, ledares och supportrars uppförande 
inom arenan under eller i samband med match. Vidare följer av 6 kap. 4 § TB 
att förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med 
match inom arenan orsakat ordningsstörning – som exemplifieras med bland 
annat antändande av pyroteknik, inkastande av föremål och obehörigt 
beträdande av spelplanen – kan åläggas påföljd enligt 5 §. Påföljd får inte 
åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt 
gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom fel eller 
försummelse orsakat ordningsstörningen. Bestämmelserna ger uttryck för det 
s.k. presumtionsansvar som är avsett att gälla för föreningarna i svensk fotboll. 
 
För Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskans del kompletteras 
ovannämnda bestämmelser av vissa specifika krav i de Särskilda 
tävlingsbestämmelserna. För föreningar på lägre nivåer finns däremot inga 
närmare bestämmelser eller vägledning i fråga om vad som måste göras för att 
motverka ordningsstörningar. Det har därtill lämnats okommenterat vad som 
kan anses utgöra fel eller försummelse. Även om detta har fördelen att 
prövningsorganet ges stort utrymme att bedöma varje fall utifrån dess unika 
förutsättningar leder det även till osäkerhet för föreningarna, respektive till att 
de disciplinära prövningsorganen i vissa fall inte anser sig ha tillräckligt klart 
regelstöd för att ålägga påföljder i fall där detta vore befogat.  



För att komma tillrätta med sistnämnda problem föreslås att det i 6 kap. 4 § TB 
införs en exemplifierande lista (se vidare ändringar införda i förslaget till TB 
2023) på vad som kan utgöra fel och försummelse. Givet det närmast oändliga 
antalet variationer på ordningsstörningar som kan förekomma under en 
fotbollsmatch på de vitt skilda serienivåerna inom svensk fotboll har det inte 
bedömts möjligt med en uttömmande lista. 
 
Förslag på mer omfattande förändringar av Representationsbestämmelserna 
(RB) 
 
Införande av vissa regler om tränaravtal för professionella tränare 
 
Sedan 2021 ställer FIFA krav på att nationsförbunden ska ha ett regelverk som 
säkerställer s.k. kontraktuell stabilitet mellan klubbar och professionella 
tränare. I syfte att uppfylla detta krav föreslås att en definition på 
professionella tränare (motsvarande den som gäller för spelare) samt ett nytt 
kort kapitel (3 a) införs i RB, med grundläggande regler avseende avtal mellan 
föreningar och professionella tränare. 
 
Justering avseende möjligheten till dispens för övergång utanför frimånaden 
 
Enligt gällande RB får amatörspelare fritt övergå till ny förening under 
perioden den 15 november-15 december (frimånaden). Därutöver får övergång 
som huvudregel endast göras om spelarens befintliga förening godkänner 
övergång. Enligt 2 kap. 5 § andra stycket RB får undantag beviljas endast i 
situationen där spelaren flyttat av icke-fotbollsrelaterade skäl samt det även i 
övrigt föreligger särskilda skäl för att bevilja dispens. Med nuvarande 
regelverk kan alltså dispens inte medges med mindre än att spelaren flyttat, 
oavsett hur starka skäl som finns i övrigt. Även om den absoluta merparten av 
föreningarna hittar bra lösningar för spelare som utanför frimånaden inte kan 
eller vill spela kvar i sin förening förekommer dessvärre undantag, där 
nuvarande begränsade dispensmöjligheter kan medföra problem. Exempelvis 
kan tänkas fall där spelare valt viss förening utifrån representationslagets 
serietillhörighet, men denna på grund av brister eller regelöverträdelser från 
föreningens sida ändras efter den 15 december. För att undvika denna typ av 
närmast stötande fall föreslås att nuvarande dispensbestämmelse 
kompletteras med en möjlighet för TK att bevilja dispens när det föreligger 
synnerliga skäl. Det bör understrykas att synnerliga skäl innebär en hög ribba 
och att dispens därmed endast ska beviljas i undantagsfall. 
 
 
 
 



Ändringar i Elitlicensreglementena 
 
I befintliga reglementen för elitlicensen (Allsvenskan, Superettan och OBOS 
Damallsvenskan, respektive Ettan) föreslås mindre tillägg av förtydligande 
karaktär, inbegripet att licens prövas för samtliga lag som deltagit på berörda 
serienivåer viss säsong oberoende av om laget kommande år flyttats ned en 
division till följd av bl.a. tabellplacering. 
 
Därtill föreslås införande av två nya reglementen; dels ett för Elitettan, dels ett 
för Svenska Futsalligan (SFL). Kraven för att erhålla licens för spel i dessa 
serier motsvarar i stort vad som gäller enligt elitlicensreglementet för Ettan. 
Förslagen är föranledda av önskemål från EFD respektive SFL. 
 
Övriga frågor 
 
Vid Representantskapet kommer även rapporteras om utredningarna 
avseende div. 2 damer, tränarlicens i de lägre förbundsserierna, Fair Play samt 
nationell utbildningsersättning.  
 
Efter remitteringen av TUK:s förslag har, utöver ovan redovisade 
ändringsförslag, dessutom vissa mindre samt redaktionella förändringar 
gjorts. Se vidare i respektive regelverk. 
 
Datum som ovan  
 
 
 
 
Håkan Sjöstrand 
 
Generalsekreterare 
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Evenemangsgatan 31, Solna 
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FÖREDRAGNINGSLISTA – Representantskapet 2022 

Fredagen den 25 november 2022 kl. 13.00 – ca 16.00 
 

§ 1. INLEDNING 

 
1.1 Sammanträdets öppnande 
 
1.2 Sammanträdets behöriga utlysande 

Kallelse utsänd den 22 augusti 2022. 
Dagordning och handlingar till sammanträdet utsänt den 
26 oktober 2022. 

§ 2. UPPROP 
 
§ 3. VAL  
 
3.1 Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet 

 Förslag: Karl-Erik Nilsson respektive Håkan Sjöstrand 

3.2 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden 
justera protokollet 

 Förslag: Erika Nilsson, EFD 

         Mats Englund, Gotlands FF 

  

 
 
 
 

  
  

          
 

   

 
   

 
    

      
    

      

   
 
    

 
       

 

     
  

       
   

   

         

 

    
 

     
 

   

  



 

 

         

§ 4.  MOTIONER 
 

4.1 Motion från Göteborgs FF 
 

Bilaga 

 Föredragande: Anna Lögdberg 

 Göteborgs FF har inkommit med en motion i vilken det 
föreslås att de regionala och nationella ungdomsserierna för 
åldrarna under 17 år avvecklas inför 2023 och att det 
regleras i tävlingsbestämmelserna att de inte omfattas som 
en förbundsserie.  

Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 

att avslå motionen. 

4.2  Motion från Jämtland-Härjedalens FF 

 Bilaga 

 Föredragande: Anna Lögdberg 

 Jämtland-Härjedalens FF har inkommit med en motion i vilken 
det föreslås att a) SvFF inrättar en central resefond där 
föreningar som spelar i förbundsserier kan ansöka om och 
erhålla stöd för sina resekostnader, b) utformning av regler för 
detta utreds vidare, c) fonden finansieras från SvFF och inte via 
avgifter från föreningar i aktuella serier. 

 Förbundsstyrelsen föreslå att Representantskapet beslutar 

 att motionen, mot bakgrund av redan pågående utredning 
avseende resebidrag i de lägre förbundsserierna, anses 
besvarad.  



 

 

 
§ 5. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 
 
5.1 Div. 2, damer 
 
 Bilaga 
 
 Föredragande: Anna Lögdberg 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 

att div. 2, damer, ska bli en förbundsserie från och med 
säsongen 2024, 

att antalet serier för div. 2, damer, fastställs utifrån en dialog 
med respektive landsdel inför varje års kommande säsong, 

att antalet uppgångar till div. 1 fördelas per landsdel, 
Götaland (4), Svealand (3) och Norrland (2) och 
uppgångar till div. 2 fastställs utifrån en dialog med 
respektive landsdel, 

att uppdra till Förbundsstyrelsen att senast i mars 2023, och 
efter samråd med respektive landsdel, besluta om det 
tävlingsmässiga regelverket för div. 2, samt 

att uppdra till Förbundsstyrelsen att säkerställa att det tillförs 
nödvändiga resurser till SvFFs tävlingsavdelning för att 
hantera den ökade administration som beslutet innebär på 
förbundsnivå. 

  



 

 

 

 
5.2 Tränarlicens i de lägre förbundsserierna 

 Bilaga 
 
 Föredragande: Anna Lögdberg 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 

att  godkänna rapporten, samt 

att besluta att det fr.o.m. säsongen 2025 ska gälla ett krav 
enligt tävlingsbestämmelserna på att huvudansvarig 
tränare i lag i förbundsserierna div. 1, damer, respektive 
div. 2, herrar, ska inneha tränarlicens UEFA B (eller 
motsvarande). 

5.3 Fair Play-utredningen 

 Bilaga 
 
 Föredragande: Christine Stridsberg 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 

  att godkänna rapporten, samt 

att justera tävlingsbestämmelserna på så sätt att SDF ges 
rätt att i distriktsserierna använda sig av Fair Play-
tabeller enligt av SvFF fastställda föreskrifter, vilket 
inbegriper rätt att göra poängavdrag om maximalt nio 
poäng och att i särskilt allvarliga fall utesluta förening 
ur seriespel baserat på poängsnitt i Fair Play-
tabellerna. 

 
  



 

 

 
5.4 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
 
 Bilaga 
  
 Föredragande: Christine Stridsberg 
  
 Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 
 
 att godkänna rapporten, samt 
 
 att uppdra till Förbundsstyrelsen att återkomma med en 

rapport och ev. förslag till ändringar i systemet för 
nationell utbildningsersättning till Representantskapet 
2023. 

 
5.5 Dispensmöjlighet från förbudet att kora slutsegrare i 

barnfotbollen 
 
 Bilaga 
 
 Föredragande: Anna Lögdberg 
 
 Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 
 
 att framställan lämnas utan åtgärd, vilket innebär att det 

inte införs någon möjlighet till undantag från förbudet 
att kora slutsegrare i tävlingar anordnade för spelare 
t.o.m. 12 år. 

 
5.6 Tävlingsbestämmelser 2023 (TB) 
 
 Bilaga  
 
 Föredragande: Christine Stridsberg 

 Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 

 att fastställa föreslagna Tävlingsbestämmelser för 2023.  

  



 

 

 

5.7 Representationsbestämmelser 2023 (RB) 
 
 Bilaga  
 
 Föredragande: Christine Stridsberg 

Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 

att fastställa föreslagna Representationsbestämmelser för 
2023. 

5.8 Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i OBOS 
Damallsvenskan, 2023 (STB Dam) 
 
Bilaga 
 
Föredragande: Christine Stridsberg 

Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 

att fastställa föreslagna Särskilda tävlingsbestämmelser för 
föreningar i OBOS Damallsvenskan, 2023.  

 
5.9 Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i 

Allsvenskan och Superettan, 2023 (STB Herr) 
 
 Bilaga 
 
 Föredragande: Christine Stridsberg 
 
 Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 
  
 att fastställa föreslagna Särskilda tävlingsbestämmelser för 

föreningar i Allsvenskan och Superettan, 2023.  
 

 



 

 

5.10 Reglementen för Elitlicensen 2023 
 
 Bilaga  
 

Föredragande: Christine Stridsberg 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 
 
 att fastställa Reglemente för Elitlicensen avseende 

Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan 
2023, i enlighet med förslaget att gälla fr.o.m. den 
1 februari 2023,  

 
 att  fastställa Reglemente för Elitlicensen avseende Ettan 

2022, i enlighet med förslaget att gälla fr.o.m. den 
1 februari 2023. 

  
 att införa Reglemente för Elitlicensen avseende Elitettan, i 

enlighet med förslaget att gälla fr.o.m. den 1 augusti 
2023, samt 

  
 att införa Reglemente för Elitlicensen avseende Svenska 

Futsalligan, i enlighet med förslaget att gälla fr.o.m. 
den 1 januari 2023.  

 
 
5.11 Representantskapets uppdrag till Förbundsstyrelsen 
 
 Föredragande: Christine Stridsberg 
 
 Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 
 
 att  fortsatt ge Förbundsstyrelsen rätt att besluta om 

införande av VAR i elitfotbollen,  
 
 att uppdra till Förbundsstyrelsen att, i samråd med 

intresseorganisationerna EFD, SEF och Ettanfotboll, 
fastställa registreringsperioderna för professionella 
spelare säsongen 2023 senast i december 2022, samt 

 
 att uppdra till Förbundsstyrelsen att, efter samråd med 

berörda intressenter, besluta om införande av 



 

 

tvingande krav i Representationsbestämmelserna 
avseende registrering av spelare under 12 år. 

 
 
5.12 Redaktionella justeringar av tävlingsreglerna 
  
 Föredragande: Christine Stridsberg 
 
 Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar 
 
 att uppdra till Förbundsstyrelsen att fastställa eventuella 

redaktionella justeringar av tävlingsreglerna. 
 
§ 6. SERIESAMMANSÄTTNING FÖR SPELÅRET 2023 
 
 Föredragande: Anna Lögdberg 
 
 Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar  
 
 att fastställa förbundsserierna Ettan, div. 2 och div. 3, 

herrar samt div. 1, damer enligt förslaget. 

§ 7. REPRESENTANTSKAPETS RAPPORT 

 Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet i enlighet 
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3.1 Remissutskick



 

 

2022-06-10 

 

 

Till  

Representantskapets ledamöter 

 

 

Remiss inför Representantskapet 2022 
 

Remissen innehåller följande delar 

 

- Inledning 

- Inkomna motioner 

- Tävlingsutvecklingskommitténs (TUK) förslag på förändringar av 

tävlingsreglerna 

- Utredningar och rapporter 

 

 

1. Inledning  

 

2022 års Representantskapsmöte kommer att hållas den 25 november 2022. I enlighet 

med SvFF:s stadgar var sista motionsdag den 30 april. Årets inkomna motioner 

liksom status i ett antal pågående utredningar och förslag på justeringar av 

tävlingsreglerna presenterades vid en digital Regelkonferens, dit 

Representantskapets ledamöter var inbjudna, den 1 juni 2022. 

 

Nuvarande remiss innefattar årets två inkomna motioner och TUK:s förslag på 

hantering av dessa. Därutöver innehåller remissen bl.a. information om status i 

utredningarna avseende om div. 2 damer ska bli en förbundsserie, krav på 

tränarlicens i de lägre förbundsserierna, Fair Play och utbildningsersättning. 

Representantskapets ledamöter ges nu möjlighet att yttra sig över de presenterade 

förslagen. 

 

Ert yttrande ska ha inkommit till TUK senast tisdagen den 28 juni 2022 och skickas 

till christine.stridsberg@svenskfotboll.se. Eventuella frågor om innehållet i förslagen 

kan besvaras av undertecknad, 08-735 95 32 eller e-postadress enligt ovan.  

 

Vi påminner om att TUK önskar att ni inkommer med svar även om ni i alla delar 

ställer er bakom TUK:s slutsatser och förslag. Era synpunkter är av stor vikt för 

TUK:s fortsatta beredningsarbete inför Representantskapet. 
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2. Inkomna motioner 

 

2.1 Motion från Göteborgs FF ang. nedre åldersgräns för nationella och 

regionala ungdomsserier 

 

Göteborgs FF har inkommit med en motion i vilken det föreslås att de 

regionala och nationella ungdomsserierna för åldrarna under 17 år avvecklas 

inför 2023 och att det regleras i tävlingsbestämmelserna att de inte omfattas 

som en förbundsserie. 

 

Motionen i dess helhet bifogas som bilaga 1. 

 

Motionären har i samband med Regelkonferensen och i samtal med TUK-

representant förtydligat att med ”regionala serier” avses inte 

distriktsövergripande seriesamarbeten, utan motionen tar sikte på 

förbundstävlingar på ungdomsnivå. I praktiken är det för närvarande fråga 

om P16-tävlingen. 

 

TUK:s överväganden 

Vid Representantskapet 2019 beslutades att en utvärdering av andranivån i 

pojktävlingarna P19 och P17 skulle genomföras. När TUK fick i uppdrag att 

arbeta vidare med frågan valde man att lägga till serienivån P16 i 

utvärderingen, då det under en tid hade inkommit synpunkter på formatet för 

denna tävling. TUK såg då en möjlighet att genomföra en mer omfattande 

analys för att skapa sig en helhetsbild över pojktävlingarna. 

Utredningsarbetet, som omfattade både referensgrupper och 

enkätundersökning, ledde fram till ett förslag till beslut vid 

Representantskapet 2021. Representantskapet beslutade enligt förslaget, vilket 

bland annat innebar ett införande av en tillkommande serienivå i P16. Syftet 

med införandet av den tillkommande serienivån var att skapa kvalitativa och 

bra matchmiljöer. Beslutet innebär att förändringen av tävlingsformatet träder 

i kraft 2023, med övergångsår under 2022. 

 

Utifrån vad som har beskrivits ovan konstaterar TUK att beslutet som fattades 

så sent som i november 2021 föregicks av ett grundligt utredningsarbete, samt 

att det beslutade tävlingsformatet innebär att ca hälften av deltagande lag 

kommer från SEF-föreningar och ca hälften från distrikten. TUK kan inte tolka 

beslutet på Representantskapet 2021 på annat sätt än att en majoritet av 

rörelsen var positiva till serienivån, och TUK ställer sig skeptiska till att 

avveckla P16 innan det nya formatet överhuvudtaget hunnit prövas. TUK ser 



 

 

därtill en risk för att ett bifall till motionen medför att SEF-föreningarna 

skapar egna ungdomstävlingar, vilket i sin tur riskerar att skapa en olycklig 

splittring i den svenska fotbollsmodellen. 

 

TUK:s förslag: Mot bakgrund av ovan föreslår TUK att motionen avslås. TUK 

är dock väl medvetna om vikten av att genomföra en utvärdering av 

serienivån P16 efter ett par säsonger för att kartlägga hur modellen har 

fungerat, och om ambitionen med fler kvalitativa och jämna matcher har 

uppnåtts. 

 

2.2 Motion från Jämtland-Härjedalens FF ang. reseersättning i 

förbundsserier 

 

Jämtland-Härjedalens FF har inkommit med en motion i vilken det föreslås att 

a) SvFF inrättar en central resefond där föreningar som spelar i förbundsserier 

kan ansöka om och erhålla stöd för sina resekostnader, b) utformning av 

regler för detta utreds vidare, c) fonden finansieras från SvFF och inte via 

avgifter från föreningar i aktuella serier. 

 

Motionen i dess helhet bifogas som bilaga 2. 

 

TUK:s överväganden 

De föreningar som deltar i de lägre förbundsserierna (div.1, dam och div. 2 -3, 

herrar) har idag möjlighet att få resebidrag enligt fastställda principer, som 

innebär att föreningar som reser mer än 300 mil enkel väg ersätts med 350 

kr/mil för de överskjutande resta milen enkel väg. Denna ersättning betalas ut 

direkt från SvFF utan ansökan från föreningarna. Principen har varit gällande 

under lång tid och till följd av att bland annat kronans värde förändrats, samt 

att exempelvis bensinpriserna har ökat markant de senaste åren, har TUK 

sedan tidigare inlett en utredning av principerna för resebidraget. TUK avser 

att återkomma i frågan i lämpligt forum så snart utredningen är klar.   

 

I de elitförberedande serierna (F17, P16- P19) tillämpas 

resekostnadsfördelning. Det innebär att föreningarna solidariskt ansvarar för 

samtliga resekostnader inom respektive seriegrupp. Representantskapet 2019 

fattade beslut om denna modell och gav då även TUK (genom FS) i uppdrag 

att utvärdera modellen. Vid Representantskapet 2021 konstaterades att en 

majoritet av distrikten och deltagande föreningar ansåg att denna modell 

fungerade väl. Administrationen för resekostnadsfördelningen ligger på 

SvFF:s kansli och där har det inte mottagits några funderingar eller 

synpunkter från föreningarna.  



 

 

 

TUK:s förslag: Mot bakgrund av ovan, där det särskilt noteras att TUK redan 

utreder resebidragen i de lägre förbundsserierna, avser TUK att till 

Representantskapet 2022 föreslå att motionen ska anses besvarad. 

 

 

3. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 

 

3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 

 

i) Möjlighet till fem byten även i de högsta förbundsserierna m.m. 

 

Aktuella bestämmelser: 4 kap. 5 och 12 §§ TB  

 

Sedan maj 2020 har möjlighet till fem spelarbyten funnits i de förbundsserier 

som enligt 4 kap. 5 § TB normalt har begränsningar om tre spelarbyten 

(Allsvenskan, Superettan, Ettan, OBOS Damallsvenskan och Elitettan, samt 

kval till dessa tävlingar). Justeringen har även tillämpats i senaste upplagan av 

Svenska Cupen. Som en konsekvens av den tillfälliga regeln om fem 

spelarbyten har även 4 kap. 12 § TB tillfälligt justerats på så sätt att fem i stället 

för tre spelare per lag får värma upp samtidigt. 

 

Möjligheten att använda sig av fem i stället för tre spelarbyten i elitfotbollen är 

beroende av IFAB:s regler (Laws of the Game). Efter att under 

coronapandemin tillfälligt ha förlängt möjligheten till fem byten i flera 

omgångar har IFAB nu kommunicerat att denna möjlighet kommer att bli 

permanent (en ändring som formellt ska beslutas om vid IFAB:s årsmöte den 

13 juni 2022). EFD, SEF och Ettanfotboll – som företräder samtliga de direkt 

berörda serienivåerna för svenskt vidkommande – har alla kommunicerat till 

TUK att de önskar en permanent ändring i TB till fem byten. TUK konstaterar 

därtill att fem byten har positiva effekter såsom chans till mer speltid för fler 

spelare, mindre slitage på spelare, ökade möjligheter till taktiska ändringar 

under match samt minskad risk för att skadade spelare spelar klart aktuell 

match. Det kan även noteras att förbund/ligor i flertalet andra europeiska 

länder, däribland England och Tyskland, redan kommunicerat att de kommer 

att utnyttja möjligheten att även fortsatt tillåta fem byten. 

 

I samband med att frågan om att utöka antalet byten övervägts har några SEF-

föreningar även lyft frågan om antalet tillåtna ersättare på spelarförteckningen 

bör utökas från dagens sju, respektive om antalet tillåtna ledare (även det för 



 

 

närvarande sju) bör utökas. Enligt Laws of the Game får respektive 

tävlingsarrangör bestämma hur många ersättare som får vara upptagna på 

spelarförteckningen, med ett tak om max tolv ersättare. Efter en 

omvärldsanalys har kunnat konstateras att i vart fall inom den europeiska 

herrfotbollen tillåts vanligtvis minst nio, och i vissa fall så många som elva, 

ersättare. Samtidigt kan konstateras att en utökning av antalet ersättare bl.a. 

påverkar reglerna om antalet hemmafostrade spelare, samt att en utökning av 

spelartrupp och ledarstab har praktiska konsekvenser med inverkan på bl.a. 

arenakrav och anläggningsförutsättningar. TUK avser att närmare utreda 

frågorna och återkommer med information under hösten 2022. 

TUK:s förslag: Mot bakgrund av ovan föreslår TUK att 4 kap. 5 § TB justeras på 

så sätt att fem byten tillåts även i de förbundsserier som idag har en 

begränsning om tre byten, samt att 4 kap. 12 § TB justeras på så sätt att max 

fem spelare tillåts värma upp samtidigt. 

 

ii) Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur förbundsserier 

 

Aktuell bestämmelse: 6 kap. 18 § TB  

 

Av 6 kap. 18.1 § TB följer att i tävlingar enligt seriemetoden erhåller den icke 

felande föreningen tre poäng och 3-0 i målskillnad (alternativt det uppnådda 

resultatet, om detta är mer fördelaktigt) när obehörig spelare deltagit i andra 

laget. Har båda lagen använt felande spelare blir konsekvensen att inget av 

lagen får poäng och båda tilldelas målskillnaden 0-3. Därtill är föreskrivet att 

förening vars lag vid upprepade tillfällen låtit en eller flera obehöriga spelare 

delta i distriktsseriematch av berört SDF får uteslutas ur den serie laget deltar 

i.  

 

För närvarande finns alltså inget mandat att ur förbundsserie utesluta lag som 

använt sig av obehörig spelare, och i distriktsserie är möjligheten begränsad 

till fall av upprepade förseelser. Däremot är konsekvensen vid w.o. i 

förbundstävlingar som huvudregel att berört lag utesluts ur aktuell serie (se 

2 kap. 22 § andra stycket TB), såvida det inte finns särskilda skäl till följd av 

omständigheter som föreningen inte råder över. Detta leder till konsekvensen 

att ett lag som har svårt att få ihop tillräckligt antal spelare till en match kan 

hamna i en mer fördelaktig situation (förlora en match men få spela kvar i 

serien) genom att ställa upp med obehöriga spelare i stället för att lämna w.o. 

(och därmed uteslutas). Sådana situationer har olyckligtvis även uppkommit 

under säsongen 2022. Enligt TUK:s uppfattning är denna ordning ologisk och 

leder till stötande resultat.  



 

 

 

TUK:s förslag: Mot bakgrund av ovan föreslås att det i 6 kap. 18 § TB görs ett 

tillägg varigenom det föreskrivs att förening som använt sig av obehörig 

spelare, i tillägg till förlust i match där obehörig spelare använts, även kan 

uteslutas ur aktuell serie om det finns särskilda skäl för det. Med särskilda 

skäl avses primärt situationen att föreningen uppsåtligen använt obehöriga 

spelare för att skaffa sig en tävlingsmässig fördel; exempelvis för att undvika 

att behöva lämna w.o. eller i syfte att spela med ett starkare lag än man kunnat 

göra med behöriga spelare. Det är alltså inte tanken att lag som av rent 

misstag/förbiseende använt sig av obehörig spelare – till exempel till följd av 

feltolkning av gällande regelverk – ska uteslutas ur seriespelet. 

 

3.2 Elitlicensfrågor  

 

Elitlicensreglemente Svenska Futsalligan (SFL) 

I samband med förbundsmötet den 5 juni 2022 beslutades att justera stadgarna 

på så sätt att tävlingsbestämmelserna för futsal framöver ska fastställas av 

Förbundsstyrelsen i stället för Representantskapet. Däremot åligger alltjämt 

frågor om elitlicensreglementen, inklusive införande av nya sådana, 

Representantskapet. 

 

Under 2021 framförde företrädare för SFL önskemål om att införa krav på 

elitlicens för SFL, med start från säsongen 2023/2024. 

 

Mot bakgrund av önskemålen diskuterade SvFF:s Licensing Manager under 

2021 frågan med företrädare för SFL, dess klubbar och med Licensnämnden. 

Utgångspunkten för ett tänkbart elitlicensreglemente för SFL har varit 

nuvarande reglemente för Ettan (vilket innebär klart lägre krav än vad som för 

närvarande gäller för Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan). 

Detta skulle i korthet innebära följande krav. 

 

A-kriterier (innebärandes att bristande uppfyllelse medför nekad licens): 

• Krav på auktoriserad eller godkänd revisor. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 mars till professionella 

spelare, och i förekommande fall till klubbdirektör, huvudtränare A-

lag, assisterande tränare A-lag eller ungdomsansvarig. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 mars avseende skatt och 

arbetsgivaravgifter. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 mars till annan 

medlemsförening, eller till utländsk klubb avseende spelarövergång. 



 

 

• Krav att inga förfallna skulder finns per 31 mars till SvFF eller till SDF. 

• Krav att förening senast den 15 maj (och tidigast den 8 maj) kan visa att 

den har ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva verksamheten 

under hela nästkommande år. 

• Krav att årsmötesprotokoll ges in som styrker behörigheten hos de 

styrelseledamöter som undertecknar intyg om att föreningen saknar 

skulder och har ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva 

verksamheten. 

• Krav att föreningen årligen ska genomföra en av SvFF anvisad 

utbildning i antimatchfixning riktad till spelare och ledare inom A-

truppen 

 

B-kriterier (innebärandes att bristande uppfyllelse medför straffavgift): 

• Krav att underskriven och av årsmöte godkänd årsredovisning 

inklusive revisionsberättelse finns Licensnämnden tillhanda senast den 

31 maj, eller för förening med brutet räkenskapsår bokslutsprognos 

Licensnämnden tillhanda senast de 31 maj och 

årsredovisning/årsbokslut Licensnämnden tillhanda senast 30 juni. 

• Krav att vid samma tidpunkt som ovan rapportera in föreningens 

ekonomi, på av SvFF fastställda blanketter. 

• Krav att räkenskaperna ska följa av Förbundsstyrelsen föreskriven 

kontoplan. 

 

Ovanstående förslag presenterades på Futsalforum i början av maj 2022, där 

responsen i stort var positiv. En synpunkt som framkom var att i den mån ett 

elitlicensreglemente införs för SFL så bör det samtidigt även införas för högsta 

serienivån på damsidan, RFL. Detta i syfte att behandla dam- och herrfutsalen 

likvärdigt. Även om detta naturligtvis är en vällovlig tanke konstateras dock 

att förutsättningarna för SFL och RFL idag är olika och att dam- respektive 

herrfutsalen kommit olika långt i sin utveckling. Även om föreslagna krav för 

elitlicens i SFL är väsentligt lägre än vad som gäller för de högsta 

serienivåerna i fotboll är det likväl ett regelverk som ställer en del inte 

obetydliga krav på berörda föreningar och förutsätter viss administration. Det 

har heller inte framkommit några önskemål från föreningarna i RFL om att 

införa ett elitlicensreglemente för denna serienivå. Mot denna bakgrund finns 

därför i nuläget inga planer på att föreslå ett elitlicensreglemente för andra 

delar av futsalen än SFL till Representantskapet 2022. 

 

 

 



 

 

4. Utredningsuppdrag och rapporter 

 

4.1 Div. 2 damer 

 

Vid Representantskapet 2021 fattades det beslut om en ny seriestruktur på 

damsidan, vilket bland annat innebar en förändring för antalet div. 1–serier 

där antalet serier kommer att gå från sex till tre. Beslutet föregicks av en 

utredning och i samband med utredningens slutfas inkom det synpunkter 

kring serienivån div. 2. Ett antal distrikt framförde att div. 2 bör vara en 

serienivå som ligger under SvFF, dvs. en förbundsserie. Argument som fördes 

fram för en sådan ändring var att dagens regionala struktur är problematisk 

då distrikten exempelvis har olika regelverk kring B-lagsserier i 

distriktsserierna, och att det finns demokratiska oklarheter om en förening vill 

överklaga beslut eller motionera om en ändring rörande serienivån. Det lyftes 

även att det inte bör vara någon skillnad mellan dam- och herrsidan gällande 

hur administrationen av div. 2-nivån sker. Med anledning av förslaget om ny 

struktur för div. 1 och de följder som det ger vad gäller antalet lag som flyttas 

ner under övergångsåret 2022, ansåg TUK att en förändring även vad gäller 

div. 2 var ett stort steg att ta i samband med övriga föreslagna förändringar. 

TUK ansåg därför att det skulle genomföras en mer ingående analys och ett 

fördjupat förankringsarbete för att överblicka konsekvenserna av ett sådant 

förslag innan det avgörs av Representantskapet. Detta ledde fram till att 

Representantskapet 2021 beslutade att utreda frågan om tillhörighet för div.2 

vidare och att återkomma med förslag i frågan till Representantskapet 2022. 

 

Under Tävlingsutvecklingskonferensen i februari 2022 diskuterades frågan 

och TUK upplevde då en tudelad ståndpunkt i frågan. Med anledning av 

detta skickades det senare under våren ut en enkät till samtliga distrikt och 

deltagande föreningar i div. 2 med frågor om hur man såg på förslaget att 

göra div. 2 till en förbundsserie. Enkätsvaren visar att det är en majoritet av 

både svarande distrikt och föreningar som är positiva till förslaget. Vidare 

ställdes frågor kopplat till att antalet serier i sådant fall skulle kunna komma 

att förändras för att harmoniera med antalet serier i div. 1, samt att den 

geografiska indelningen kan komma att se annorlunda ut i och med att 

seriesammansättningen i så fall skulle utgå från hela landet. Även detta ställde 

sig en majoritet av distrikten och föreningarna positiva till.  

 

Utifrån att det i nuläget synes finnas en majoritet som är positiv till att göra 

div. 2 till en förbundsserie kommer TUK att analysera vilket antal serier som 

kan vara aktuella att ha på div. 2-nivån samt hur antalet ”uppgångar” från 

distriktsnivån div. 3 i så fall bör fördelas. Vidare avser TUK att göra en 



 

 

konsekvensanalys i fråga om vilken resursförflyttning från distrikten till SvFF 

som i så fall skulle kunna bli nödvändig för att förslaget att flytta div. 2 till 

SvFF-nivå ska vara genomförbart. 

 

4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 

 

Vid Representantskapet 2021 presenterade SvFF:s Utbildning- och 

utvecklingsavdelning idéer rörande ett eventuellt införande av krav på 

tränarlicens i de lägre förbundsserierna (div. 1, damer och div. 2 – 3, herrar). 

Detta sattes in i ett internationellt perspektiv, där det konstaterats att flera 

andra europeiska nationsförbund under lång tid har haft krav på 

tränarlicenser i större utsträckning än i Sverige, och att det för uppfyllnad av 

UEFA:s regelverk Coaching Convention är nödvändigt med skärpta krav även 

i Sverige. Utifrån den bedömning som SvFF:s tränarutbildare gör anses det 

vara ett steg i rätt riktning att införa ett krav på tränarlicens i de lägre 

förbundsserierna och utifrån den utbildningsstege som SvFF har idag är det 

mest ändamålsenliga ett krav på att tränarna ska ha genomgått 

tränarutbildningen UEFA B.  

 

Med hänsyn till inspelen från Utbildning- och utvecklingsavdelningen har 

TUK valt att arbeta vidare med frågan under 2022. Vid 

Tävlingsutvecklingskonferensen i februari 2022 framkom att flertalet distrikt 

var positivt inställda till förslaget om krav på UEFA B i de lägre 

förbundsserierna, men det lyftes även ett antal potentiella utmaningar kopplat 

till ekonomi, antalet utbildningsplatser samt att det skulle kunna bli svårare 

att hitta tränare.  

 

Efter närmare analys av frågorna, och med hänsyn till de synpunkter och 

frågor som lyfts från bl.a. distrikten, föreslår TUK för närvarande att det i ett 

första steg införs ett krav på tränarlicens UEFA B för div. 1 damer respektive 

div. 2 herrar, och att kravet gäller från och med säsongen 2025. Därefter kan 

motsvarande krav i div. 3 herrar och ev. tillkommande förbundsserier 

adderas, givet att införandet i div. 1 dam och div. 2 herr fungerat väl i 

praktiken. 

 

Med ovannämnt förslag är det fråga om totalt 126 föreningar – 42 i div. 1 

damer respektive 84 i division 2 herrar – som förutsatt beslut vid 

Representantskapet 2022 har drygt två år på sig att säkerställa att de har 

tränare med erforderlig kompetens. Då det för närvarande är ca 300 

personer/år i Sverige som genomgår UEFA B bedöms detta som klart 



 

 

realistiskt. Det ska även noteras att det idag finns en stor mängd personer med 

UEFA B-utbildning som för att erhålla licens endast behöver genomföra en 

digital fortbildning. I likhet med vad som redan idag gäller för de högre 

serienivåer där tränarlicens är ett krav föreslås att nyuppflyttade föreningar 

ges möjlighet att ansöka om dispens från kravet under den säsong som 

föreningen är nyuppflyttad. 

 

När det gäller ekonomi och kostnader för utbildningen är TUK väl medvetna 

om att tränarutbildningar ofta finansieras av den förening som tränaren är 

verksam i, även om det är tränaren som ansvarar för att denne har licens. 

Även om kostnaden naturligtvis är en väsentlig faktor konstaterar TUK att 

tränarlicensen är en investering i tränares kompetens och att detta bedöms 

vara en viktig del i utvecklingen av svensk fotboll. Den omständigheten att en 

stor mängd tränare redan idag har erforderlig licens, eller kan erhålla den 

genom den begränsade digitala fortbildningen, innebär därtill att det bör vara 

fråga om en relativt liten andel föreningar som tvingas investera stora 

kostnader i tränarutbildning för att uppfylla kraven. 

 

Avseende antalet utbildningsplatser bör det beaktas att UEFA B-kursen inte är 

spärrad, dvs. att alla behöriga sökanden ska bli antagna. Förutsatt beslut på 

Representantskapet 2022 och att aktuella tränare har genomgått 

grundläggande tränarutbildning bör därmed de två säsongerna mellan beslut 

och ikraftträdande (dvs. säsongerna 2023 och 2024) vara tillräckliga för att 

befintliga tränare på aktuella serienivåer ska kunna skaffa UEFA B-licensen. 

 

Även om den totala mängden tränare med UEFA B-licens är tillräcklig för att 

täcka div. 1 damer och div. 2 herrar finns naturligtvis en risk för att tränarna 

inte är spridda över landet på samma sätt som föreningarna i berörda 

serienivåer. Det finns därmed ett behov av att SvFF och SDF samverkar. 

SvFF:s Utbildning- och utvecklingsavdelning har meddelat att man kommer 

se över möjligheterna att från SvFF:s sida genomföra särskilda 

utbildningsinsatser där så behövs. 

 

4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

Vid Representantskapet 2022 beslutades, efter ett tilläggsyrkande från 

Västergötlands FF i anslutning till redovisning av den utredning om 

utbildningsersättning som tillsatts vid Representantskapet 2020, att utreda om 

nuvarande regelverk på ett fullgott sätt tillgodoser framför allt mindre 

föreningars rätt till utbildningsersättning, och återkomma med en rapport 

inklusive eventuella förslag på regelförändringar till Representantskapet 2022. 



 

 

TUK har till följd av uppdraget tillsatt en arbetsgrupp för att se över frågan, 

där avsikten är att nära dialog ska föras med representanter från såväl distrikt 

som intresseorganisationerna och föreningsrepresentanter. Det kan i detta 

skede konstateras att frågan om utbildningsersättning är komplex och att det 

är en stor utmaning att konstruera ett regelverk som på ett rättvist sätt ersätter 

utbildande föreningar samtidigt som det inte i alltför stor utsträckning hindrar 

unga spelare från att byta förening. Utifrån de slutsatser som dragits i 

samband med den utredning som presenterades för Representantskapet 2021 

och den vidare diskussion som skett hittills under 2022 kan konstateras att det 

med stor sannolikhet inte kommer vara möjligt att uppnå det syfte som 

Västergötlands tilläggsyrkande avsett med endast mindre justeringar i 

rådande ersättningsmodell. Sannolikt kommer i stället en fördjupad analys av 

alternativa modeller till dagens system behöva göras, för att därigenom 

bedöma om någon sådan bättre kan tjäna utbildningsersättningens syfte än 

dagens regelverk. TUK kommer att återkomma med vidare information om 

utredningens status i den remiss inför Representantskapet 2022 som sänds ut i 

början av september. 

 

4.4 Fair Play-utredningen 

Vid Representantskapet 2020 beslutades, efter en motion från Göteborgs FF, 

Stockholms FF samt Skånes FF (”Storstadsdistrikten”) rörande åtgärder mot 

dåligt matchklimat, att bl.a. uppdra till FS att närmare utreda de frågor och 

förslag som presenterats i motionen och återkomma med en rapport samt 

förslag till förändringar i regelverket till Representantskapet 2021, där det som 

ett led i utredningsuppdraget säsongen 2021 skulle genomföras ett 

pilotprojekt i ett eller flera SDF med Fair Play-tabeller och övriga delar av 

förslagen i motionen inom ramar som fastställs i samråd med FS. FS fastställde 

i december 2020 ramar för pilotprojektet, i vilket de tre Storstadsdistrikten 

ingår. Till följd av de restriktioner som stoppade distriktsfotbollen under 

våren 2021 kunde pilotprojektet inte påbörjas som tänkt och berörda serier 

förkortades. Med anledning därav beslutade Representantskapet 2021 att 

förlänga pilotprojektet över säsongen 2022, med återrapportering till 

Representantskapet 2022. 

Efter utvärdering av den förkortade säsongen 2021 kan konstateras att 

erfarenheterna i samtliga tre deltagande distrikt är positiva. 

Storstadsdistrikten har, på grund av den förkortade säsongen, haft ett något 

varierande antal avstämningar av poängsnitt (2–4 avstämningar) men 

gemensamt är att inget av distrikten har behövt använda de hårdaste 

påföljderna poängavdrag respektive uteslutning. Förbättringar har i stället 



 

 

kunnat åstadkommas med mindre ingripande åtgärder såsom föreningssamtal 

och matchobservatörer. I flertalet fall har antalet lag över gränsen för åtgärder 

(3,5 poäng/match) minskat både jämfört med tidigare säsonger respektive 

under säsongens lopp.  

Sedan Representantskapet 2021 har även viss teknisk utveckling i Fogis skett i 

samråd mellan Storstadsdistrikten och SvFF:s IT-avdelning, i syfte att göra 

tabellerna så rättvisande som möjligt och underlätta distriktens praktiska 

hantering. 

Det har uttryckts ett tydligt önskemål från deltagande distrikt att permanent 

kunna fortsätta använda Fair Play-modellerna. Med respekt för den fortsatta 

utvärdering som kommer ske löpande under säsongen avser TUK i nuläget att 

föreslå att Representantskapet beslutar om vissa justeringar i TB som ger 

samtliga distrikt mandat att använda sig av Fair Play-modellerna. I praktiken 

är det fråga om att möjliggöra användning av poängavdrag och uteslutning 

baserat på Fair Play-poäng, och att sätta upp tydliga ramar för användning av 

dessa sanktioner. Förslag på konkret regeltext kommer att presenteras under 

hösten 2022. 

Därtill avser TUK att tillsammans med Storstadsdistrikten ta fram en ”Fair 

Play”-manual, baserat på underlag och erfarenheter från pilotprojektet. Syftet 

med denna är att övriga distrikt, när och om de vill, ska kunna använda denna 

som utgångspunkt för införande eller utveckling av Fair Play-modeller i sina 

respektive distrikt. 

------------------- 
 
Med vänlig hälsning 
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 
 
 
Christine Stridsberg (enligt uppdrag) 
Förbundsjurist 



3.1 Svar på TUKs remiss nr.1 
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Ronneby den 28 juni 2022 

 

Remissvar från Blekinge Fotbollförbund 

2. Inkomna motioner 

2.1 Motion från Göteborgs FF ang. nedre åldersgräns för nationella och regionala ungdomsserier 

Svar: Blekinge Fotbollförbund ställer sig bakom TUK:s förslag i nuläget. 

2.2 Motion från Jämtland-Härjedalens FF ang. reseersättning i förbundsserier 

Svar: Blekinge Fotbollförbund ställer sig bakom TUK:s förslag i nuläget. 

 

3. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 

3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 

Svar: Blekinge Fotbollförbund ställer sig bakom TUK:s förslag i nuläget. 

3.2 Elitlicensfrågor 

Svar: Blekinge Fotbollförbund ställer sig bakom TUK:s förslag i nuläget. 

 

4. Utredningsuppdrag och rapporter 

4.1 Div. 2 damer 

Svar: Blekinge Fotbollförbund har inget att tillägga om utredningen i nuläget. 
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4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 

Svar: Blekinge Fotbollförbund är i grunden positiva till att höja utbildningsnivån för tränare i de lägre 

förbundsserierna men vi ser samtidigt en risk att våra föreningar på den aktuella nivån kan få ännu 

svårare att rekrytera tränare än vad de redan har idag. Vi tror på att tränarutbildningarna ska 

genomföras med en inre motivation hos deltagarna hellre än ett krav samt att en del tränare och 

föreningar inte alltid har möjlighet att betala högre utbildningskostnader som exempelvis UEFA B. 

Om kravet införs behöver det finnas någon form av dispens för föreningarna att kunna ansöka om i 

de fall möjligheten inte finns att kunna uppfylla kravet för tränarlicens. 

4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

Svar: Blekinge Fotbollförbund har inget att tillägga om utredningen i nuläget. 

4.4 Fair Play-utredningen 

Svar: Blekinge Fotbollförbund har inget att tillägga om utredningen i nuläget. 

 



 

Confidentiality: C2 - Internal 

Bohusläns FF svar i remissrunda 1 
 

1. Motioner 
a. Göteborg motionerar om att ta bort nationell och regional P16 serier 

i. Bohusläns FF håller med 
b. Jämtland/Härjedalen motionerar om en central resebidragsfond på pojk-/flicksidan i 

stället för dagens reseutjämnings system. Inget förslag om hur det skall finansieras … 
i. BFF tveksamt positiv men finansiering skall klarläggas först 

2. Damserieutredning 
a. Skall div 2 dam vara nationella serier?  

i. Bohusläns FF svarar ja 
3. Tränarlicenskrav  i de lägre förbundsserierna (Dam div 1(2?) Herr div 2-3) 

a. Ekonomin kan vara en utmaning (deltagaren betalar) 
b. Dispens för nykomlingar 
c. Antal utb platser 
d. En nivå i taget 
e. Svårare att få tag i tränare med utb 
f. Önskvärt även på ungdomsnivå 
g. Risk för likriktning 

i. Bohusläns FF säger Ja 
4. Fair Play utredning 

a. Förlängt uppdrag från repskapet 2021 
b. Positivt från pilotdistrikten under 2021 
c. Kommer förslag till repskapet i höst om tillägg till TB 
d. Manual från piloterna som hjälp till övriga distrikt 
e. Kommer funktion i FOGIS i dagarna som underlättar adm 

i. Bohusläns FF är positivt inställda men vill ha valfrihet för SDF att ansluta 
5. Utbildningsersättning 

a. Arbetsgrupp under ledning av TUK med representation från distrikt, intresseorg och 
kansli 

b. Ev förlängs utredn över 2023 då den är komplex 
i. Bohusläns FF är positiva 

6. Övriga förslag 
a. Elitlicensreglemente Futsal, spelaravtal = Elitettan 

i. Bohusläns FF är positiva men osäkra på när det är lämpligt 
b. Permanent justering av antal spelarbyte (5) i högsta serierna (div 1 och uppåt?) 

i. Bohusläns FF är positiva 
c. Möjlighet att utesluta lag som använt obehöriga spelare även i förbundsserierna. Var 

skall dessa lag placeras in 
i. Bohusläns FF får fortsätta bereda frågan till remissrunda 2 

d. Plus lite till som inte direkt berör BFF 
7. Projekt - Ny tävlingsstruktur för flickor 13-23 år 

a. Syfte : fördjupa och utreda förutsättningar för tävlingsstruktur på nationell till lokal nivå 
b. Projektstruktur klar med Linn Brozén som ledare och deltagare från distrikt, EFD och 

elitföreningar 
i. Bohusläns FF är positiva  
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Svar på remiss inför Representantskapet 2022 
 
I följande brev finns svar från Dalarnas Fotbollförbunds tävlingskommitté på remissrunda 1 
inför Representantskapet 2022. 
 
Punkter i remissen 
 
2. Inkomna motioner 

 
2.1 Motion från Göteborgs FF ang. nedre åldersgräns för nationella och regionala ungdomsserier 

• Dalarnas FF är eniga med TUKs linje. 
o Berörda lag har fått yttra sig och anser att en förändring skulle underminera stor 

del av verksamheten 
o Utvecklingskommittén har även dom behandlat frågan och är av samma 

uppfattning som DFFs Tävlingskommitté. 
o Risken med att stryka en P16 Nationell är att de med ambitioner i distriktet än 

tidigare lämnar Dalarna för att söka sig till andra utmaningar som kanske inte 
erbjuds inom distriktet enligt deras uppfattning.  

o Medskick inför indelning av serier är att försöka se över den geografiska 
spridningen än mer, kanske lägga till en seriegrupp för att minska resornas längd. 

 
2.2 Motion från Jämtland-Härjedalens FF ang. reseersättning i förbundsserier 

• Dalarnas FF är eniga med TUKs linje samt anser att man bör invänta den utredning som är 
uppstartad.  

o Det är av stor vikt att utredningen mynnar ut i att det blir ekonomiskt hållbart för 
föreningarna att delta i det seriespel som berörs av utredningen.  

 

3. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 
 

3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 
o i) Möjlighet till fem byten även i de högsta förbundsserierna m.m.  

 DFF håller med TUKs förslag 
o ii) Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur förbundsserier. 

 DFF håller med TUKs förslag 
• Ett bra sätt att minimera det kryphål som uppdagats.  
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3.2 Elitlicensfrågor 
o Elitlicensreglemente Svenska Futsalligan (SFL) 

 Inget att tillägga 
 Det ökar trovärdigheten och hållbarheten för SFL. 

 

4. Utredningsuppdrag och rapporter 
 
4.1 Div. 2 damer 

• Dalarnas FF är av åsikten att Div.2 damer skall ligga på SDF-nivå.  
o Utifrån damserieutredningen så är Svealands serier redan redo för den nya 

strukturen med 3 uppgångar till Div.1 
o Regelverket bör harmoniseraeras över alla Div.2-serier för att skapa likhet 

för alla delar av landet. 
 

4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 
• Utbildade tränare och ledare är förutsättningen för en bra verksamhet. Samtidigt 

vet vi hur svårt det är att få tag på just utbildade personer. 
• Kanske kan en del personer/föreningar skrämmas av kravet på utbildning. Eftersom 

de högre utbildningarna är väldigt dyra så måste en ekonomisk lösning finnas på 
plats innan ett ev. införande. 

• I dagsläget är det många föreningar som står för tränarens utbildningskostnad vilket 
innebär att det kan öka kostnaderna för den enskilda föreningen. Därav att 
föreningar står med i punkten ovan.   

• Vid ett ev. krav på utbildning så ser vi att övergången måste bli relativt lång. Kanske 
två, tre säsonger så att föreningarna har en möjlighet att acceptera och 
acklimatisera sig till ett krav. 

• Vad som bör beaktas är också hur lång tid en förening har på sig vid avancemang att 
hitta en tränare/utbilda en tränare till rätt nivå. 

• Ett beslut om licenskrav kan i längden troligen skapa en medvetenhet hos 
föreningarna att utbilda tränare.  

 
4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

• Nivåerna bör behållas där om är idag gällande ekonomisk ersättning i övrigt inga 
synpunkter 
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4.4 Fair Play-utredningen 
• DFF är positiva till Fair Play-utredningen även om vi ej har problem av den dignitet 

som andra distrikt har. 
• Regelverket bör likställas i hela Sverige men med vissa saker som är obligatoriska 

att följa för SDF:n och en del saker som går att ta till men som ej måste tas till.  
• Det viktiga är att FOGIS fortsatt kan hantera Fair Play-delen samt att utveckling av 

den fortsätter om nu Repskapet tar beslut om att inför detta i hela landet.  
• En kommande manual är av stor vikt så det är bra att detta skall tas fram efter 

genomfört Pilotprojekt 

 
Hälsningar Tävlingskommittén Dalarnas Fotbollförbund genom Niklas Gabrielsson 
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Christine Stridsberg

Ämne: Sv: Svar från EFD på remiss 1 inför Repskapet

EFD:s svar 
 
 

2.1 Motion från Göteborgs FF ang. nedre åldersgräns för nationella och regionala ungdomsserier 
  
För EFD och damelitfotbollens räkning så är det inte passande att neka resor för unga spelare. Vi önskar att de som 
är duktiga kan möta tuffare motstånd och utvecklas i sitt fotbollskunnande med bra matcher tidigt. EFDs svar är nej. 
  
2.2 Motion från Jämtland-Härjedalens FF ang. reseersättning i förbundsserier 
  
EFD har inget att invända i att SvFF har en fond. 
  
3. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 
3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 i)  
  
i) Möjlighet till fem byten även i de högsta förbundsserierna m.m. 
  
OK från EFDs sida med 5 spelarbyten. Det är genomgått och godkänt av sportchefer och mellan organisationerna 
EFD och SEF. 
  
ii) Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur förbundsserier 
  
Inget att invända. Om SvFF kommit fram till att det är nödvändigt så får det styra. 
  
3.2 Elitlicensfrågor 
Elitlicensreglemente Svenska Futsalligan (SFL) 
  
Inga kommentarer 
  
4. Utredningsuppdrag och rapporter 
4.1 Div. 2 damer 
  
Här har vi inte så mycket insikt utan hänvisar till Patrik A om diskussioner inom TUK. 
  
4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 
  
Här står vi bakom förslaget då det stödjer EFDs huvudtes att välutbildade tränare i lägre åldrar är positivt för 
utvecklingen av spelare. 
  
4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
  
Det är en naturlig utveckling och positivt att fostrande klubbar får ersättning. Frågan är dock komplex och till 
exempel så måste man ta hänsyn till risken att om den nationella ersättningen blir högre än att ta hem utländska 
spelare så blir det kontraproduktivt för talangutveckling. Vidare behöver man se till att klubbarna kan betala för 
spelare i fråga. 
  
4.4 Fair Play-utredningen 
  
Inget att invända i den frågan. 
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Bästa hälsningar, 
Tomas 
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Christine Stridsberg

Från: Stefan Östblom <eastflower@telia.com>
Skickat: den 27 juni 2022 21:59
Till: Christine Stridsberg
Ämne: Svar på Remiss 1

Kommentarer på remiss inför Representantskapet 2022 från 
Gestriklands FF. 
 
2. Inkomna motioner 
 
2.1 Motion från Göteborgs FF ang. nedre åldersgräns för nationella och regionala ungdomsserier 
 
GFF är tudelad till detta då vi anser att motionären nog har rätt i sak. 
Men vi kan även hålla med TUK om nytt tävlingsformat som ska börja gälla 2023 utvärderas innan ett beslut 
om eventuell avveckling tas.  
 
2.2 Motion från Jämtland-Härjedalens FF ang. reseersättning i förbundsserier 
 
GFF håller TUK om att då utredning redan pågår vad gäller resebidragen i de lägre förbundsserierna kan det till 
Representantskapet 2022 föreslå att motionen ska anses besvarad. 
 
3. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2022 
 
Möjlighet till fem byten även i de högsta förbundsserierna m.m. 
 
GFF håller med TUK:s förslag om att 4 kap. 5 § TB justeras på så sätt att fem byten tillåts även i de 
förbundsserier som idag har en begränsning om tre byten, samt att 4 kap. 12 § TB justeras på så sätt att max 
fem spelare tillåts värma upp samtidigt. 
 
Däremot anser vi inte att det finns någon som helst anledning till att utöka varken antalet tillåtna ersättare på 
spelarförteckningen från dagens sju eller antalet tillåtna ledare. 
 
Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur förbundsserier 
 
GFF håller med om TUK:s förslag att det i 6 kap. 18 § TB görs ett tillägg varigenom det föreskrivs att förening 
som använt sig av obehörig spelare, i tillägg till förlust i match där obehörig spelare använts, även kan uteslutas 
ur aktuell serie om det finns särskilda skäl för det. 
 
3.2 Elitlicensfrågor 
 
Elitlicensreglemente Svenska Futsalligan (SFL) 
 
GFF har inget att erinra 
 
4. Utredningsuppdrag och rapporter 
 
4.1 Div. 2 damer 
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GFF förespråkar att damernas div blir en förbundsserie och då enkätsvaren tydligt visar att majoritet (av både 
distrikt och föreningar) är positiva till förslaget finns det inte mycket att fundera på.  
 
Vidare anser vi att detta är helt nödvändigt, framför allt för att harmoniera med antalet serier i div. 1 och ge 
likartade förutsättning för lagen på denna serienivå vad gäller antal matcher och möjlighet till 
direktuppflyttning. 
 
Dessutom anser vi det vara mycket positivt att dagens skarpa gränser vid landsdelarna försvinner i och med att 
seriesammansättningen utgår från hela landet och att den geografiska indelningen då kan komma att se 
annorlunda ut. 
 
4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 
 
GFF anser det vara att införa detta, men anser att detta även bör införas för barn- och ungdomstränare 
 
4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
 
GFF är nöjd med TUKs konstaterade att en fördjupad analys av alternativa modeller till dagens system behöva 
göras, för att därigenom bedöma om någon sådan bättre kan tjäna utbildningsersättningens syfte än dagens 
regelverk. 
 
4.4 Fair Play-utredningen 
 
GFF anser det vara mycket bra om vissa justeringar i TB sker, som ger samtliga distrikt mandat att använda sig 
av Fair Play-modellerna och att möjliggöra användning av poängavdrag och uteslutning baserat på Fair Play-
poäng, och att sätta upp tydliga ramar för användning av dessa sanktioner. 
 
Likså att det tas fram en ”Fair Play”-manual, baserat på underlag och erfarenheter från pilotprojektet, i syftet 
med denna är att övriga distrikt ska kunna använda denna som utgångspunkt för införande eller utveckling av 
Fair Play-modeller i sina respektive distrikt. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Östblom 
TK-ordförande 



Yttrande angående motion från JHFF motion till SvFF:s representantskap 2022 

 

 

 

 

Gotland och Stockholm deltar i regel i samma förbundsserier. Resor över havet med färja/flyg samt i 
flera fall även övernattning medför en kraftigt höjd kostnadsbild för våra föreningar som deltar i 
förbundsserier. Med en central resefond finns möjligheten att jämna ut orättvisorna ekonomiskt. Det 
tar dessutom mycket längre tid att ta sig till matcherna med tanke på Gotlands läge i Östersjön. Att 
utöver detta även drabbas av kraftigt höjda kostnader är inte hållbart i längden. Med en central 
inrättad resefond som är finansierad av SvFF finns möjlighet att även stödja exempelvis gotländska 
föreningars deltagande i serier utanför förbundsserierna på grund av Ö-läget.  

Vi instämmer därmed helt med JHFF i denna fråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visby den……22…./……6….2022 

 

 

Monica Hjerp ordförande Gotlands FF                       



 

 

 
Till Svenska Fotbollförbundet 

 

 
Svar på ”Remiss inför Representantskapet 2022” 
daterad 2022-06-10 
 

Numrering i enlighet med remissutskicket. 
 
1. Inledning  
Göteborgs Fotbollförbund noterar informationen. 
 
2. Inkomna motioner  
 
2.1 Motion från Göteborgs FF ang nedre åldersgräns för nationella och regionala 
ungdomsserier 
 
Vi är motionär och fått medhåll från flera distrikt. 
 
Utöver vad som är beskrivet i motionen så kan även nämnas att de nationella 
ungdomsserierna har påverkat exempelvis vår egna P15 serier där föreningar har 
dragit sig ur vårt egna seriesystem. 
 
Vi har också noterat att spelare i breddföreningarna i tidig ålder lämnar sin förening 
till akademiföreningarna vilket gör att breddföreningarna inte får några bra 
förutsättningar för att skapa varken junior- eller seniorlag. 
 
Ser man på den nationella P16 serie som finns så består en av serierna utav 6 stycken 
föreningar från Göteborg som i sin helhet består av 10. 
Dessa 6 lag kunde istället ha deltagit i vår P16 Svår.  
Vad blir syftet med serien när man får möta 4 föreningar från andra distrikt? 
Vi ser det som mer lämpligt att skapa egna regionala samarbeten mellan distrikten 
om behovet finns. 
 
Till sist vill vi påpeka att det finns ca 3000 föreningar inom fotbollen. 
Frågan om en nationell P16 serie önskas utav ca 60 utav dessa 3000 dvs ca 2% av 
svensk fotboll. 
 
Vi står inte bakom TUK:s förslag med att avslå motionen. 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.2 Motion från Jämtland-Härjedalens FF ang. reseersättning i förbundserier 
Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
3. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 
3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 
 
i) Möjlighet till fem byten även i de högsta förbundsserierna m.m. 
Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
ii) Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur förbundsserier 
Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
3.2 Elitlicensfrågor 
 
Göteborgs Fotbollsförbund noterar informationen och är positiva till tanken då den 
bland annat är föreningsdriven. Dock vill vi belysa en problematik om att göra 
skillnad på SFL och RFL. 
 
Det framgår i sista stycket vad det gäller att införa elitlicens för RFL. 
I remissutskicket nämns det att det inte är aktuellt då SFL har kommit längre i sin 
utveckling, det förutsätter viss administration och att föreningarna i RFL inte 
framfört något önskemål om att inför elitlicens. 
 
Utifrån ett strukturellt perspektiv så kommer detta sannolikt bidra till att skapa 
ojämlikheter mellan SFL och RFL i framtiden. 
Vi känner redan till ojämlikheterna mellan Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan 
och vilken inverkan de har gjort på herr- respektive damfotbollen vad det gäller t.ex 
ekonomi och resurser. 
 
Futsal är en ung sport i Sverige, låt sporten växa där båda herrsidan och damsidan 
inom futsalen får samma möjligheter och förutsättningar. 
 
Genomför vi den föreslagna ändringen så kommer det sannolikt skickas signalvärde 
till herrfutsalen att de får driva sin utveckling och att så länge damfutsalen inte har 
ekonomi och resurser så görs inget. 
 
Ska vi undvika de mönster som fotbollen har hamnat i så ligger nog svaret i de beslut 
vi tar för futsalen. 
 
4. Utredningsuppdrag och rapporter 
 
4.1 Div.2 damer 
Göteborgs Fotbollförbund noterar informationen  
 
4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 
Göteborgs Fotbollförbund noterar informationen  



 

 

 
4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
Göteborgs Fotbollförbund noterar informationen 
 
4.4 Fair Play-utredningen 
Göteborgs Fotbollförbund noterar informationen 

 
 
 

 
 
 

Shahab Lazar 
Representantskapsledamot för Göteborgs Fotbollförbund 
 
Göteborg 2022-06-27 



2022-06-22 
 

 

Till TUK 

 
 
 

Hallands FF svar, på Remiss inför Representantskapet 
2022 från, i blått under respektive 
motion/förslag/utredning 

 

2. Inkomna motioner 

2.1  Motion från Göteborgs FF angående nedre åldersgräns för nationella och 
regionala ungdomsserier. 

Hallands FF stödjer Göteborgs FF:s motion. 

 

2.2  Motion från Jämtland-Härjedalens FF angående reseersättning i 
förbundsserier. 

Hallands FF avslår Jämtland-Härjedalens motion. 

 

3. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 

3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 
 

i) Möjlighet till fem byten även i de högsta förbundsserierna m.m. 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag. 
 

ii) Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur 
förbundsserier. 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag 

 
3.2 Elitlicensfrågor 

 
Hallands FF stödjer TUK:s förslag 

 

4. Utredningsuppdrag och rapporter 

4.1 Div. 2 damer 



Hallands FF stödjer att div. 2 damer blir förbundsserie. Götalandsdistrikten har 
enats om reducerade serier. 4 serier och 12 lag inför 2023. 

 

4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag 
 

4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag 
 

4.4 Fair play-utredningen 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag 
 

 

 

 

 



Remissvar från Hälsingland den 28/6 2022 

2.1 
Instämmer helt i Göteborgs förslag, och argumentation. 
Effekten blev och blir mer och mer, och denna nivå (16 år) skulle aldrig ha startat. 
 
2.2 
Det finns redan idag en form av bidrag. 
Om det ska utökas eller skapa en fond, så bör vi först se var vi hittar dessa pengar. 
 
3.1 i 
Ja till att göra regeln permanent. 
Vi förordar sedan (kommer motion) om avbytarsysten i de lägre förbundsserierna. 
(gällande div 2 o 3 herrar, och div 1 (div 2) damer. 
 
3.1 ii 
OK till TUK.s förslag 
 
3.2 
Futsal bör ha samma regler som fotboll i detta 
 
4.1 
Vi tycker inte att vi ska vidta detta just nu. 
Vi har i år en övergång från 6 till 3 div 1 serier, vilket innebär en stor förändring för många områden, 
med extra nedflyttningar osv i systemet. 
Låt det sätta sig en gång, och framför allt så länge vi har landsdelarna kvar i Svensk Fotboll. 
Vi vill ha kvar närheten ( så nära det går) till Fotbollen. 
Att då införa ytterligare extra nedgångar på en gång, när vi inte vet vad den sk Samverkansgruppen 
kommer fram till, tycker vi är onödigt. 
 
4.2 
Kanske kan vara bra, men vet vi att fotbollen blir ¨bättre¨, om vi tvingar på det lägre 
förbundsserielagen, extra kostnader med utbildningskostnader och förmodligen med det högre 
tränarkostnader. 
 
4.3 
Invänta mer konkreta förslag från arbetsgruppen. 
 
4.4 
Kan förmodligen bli bra. 
Får inte bli för krångligt att få in uppgifterna, samt få ut resultat från ex. Fogis 
Stockholm gjorde ju det manuellt nu, alltså fungerar inte systemet. 
Det ska vara enkelt och bra, så fyller det säkert sin funktion inom fotbollen. 
Vi avvaktar storstadsregionernas yttrande efter ett år till, och den manual som tydligen ät på gång. 
 
e.u 
Hälsinglands FF 
Kenneth Carlsson 



 
JHFF FOTBOLLFÖRBUND 

Org. Nummer 
Östersund, 2022-06-30 
 
 
Yttrande remiss 1  till SvFF:s representantskap 2022  
 
Motion från GFF 
JHFF yrkar bifall till TUK förslag till beslut. Viktigt att de beskrivna utvärderingarna 
genomförs och redovisas årligen. 
 
Motion JHFF 
JHFF anser inte att TUK har genomfört en grundlig analys av den inkomna motionen. 
Nuvarande ersättning "300 km enkel resa ersättningen" täcker endast en del av föreningarnas 
resekostnader. Vilket medför att många föreningar i vårt land tvingas lägga sina resurser på att 
resa och bo i stället för att utveckla sin verksamhet. 
 
Som exempel redovisas två föreningar tillhörande JHFF. Deras totala reslängd för att resor 
ToR till samtliga bortamatcher 
 
* IFK Östersund Div 1 Norrland Dam* 
  - Total reslängd: ca 8960 km 
  - Ersättning enligt "300 km enkel resa ersättningen": ca 2940 km 
 
* Ytterhogdals IK Div 2 Norrland Herr* 
  - Total reslängd: ca 12700 km 
  - Ersättning enligt "300 km enkel resa ersättningen": ca 5620 km 
 
Till ovanstående ska adderas boendekostnader med anledning av att avstånden till bortalagen 
är så pass stora att det inte är skäligt att resa ToR till bortamatchen under samma dag. Det 
innebär hotellövernattning för ca 20 personer under ett antal tillfällen. För IFK Östersunds del 
rör det sig om 5 tillfällen under innevarande år och för Ytterhogdals del rör det sig om minst 6 
tillfällen under innevarande år. Kostnaden för en övernattning uppskattas till 17000 - 20000 
SEK per förening och tillfälle.  
 
Detta var exempel från vårt distrikt. Det ska även tilläggas att det är ett flertal föreningar i 
landsdelen Norrland som har motsvarande reslängder samt även kostnader för boende.  
 
För att belysa detta ytterligare väljer vi att redovisa IK Huge från Gävle. Med anledning av att 
de placerades i division 1 Norrland Dam säsongen 2022 så uppskattas deras totala reslängd till 
ca 9535 km. Ersättningen enligt "300 km enkel resa ersättningen" uppskattas baseras på 
reslängden ca 4755 km. Till detta ska adderas minst 6 övernattningar. 



Om de i stället placerats i div 1 Norra Svealand så uppskattas den totala reslängden för IK 
Huge till ca 2590 km, där den längsta resan uppskattas till ca 190 km enkel resa. 
Det är en monumental skillnad för en liten förening. 
 
Huvuddelen av föreningarna i de lägre förbundsserierna (div 1 Dam, div 2 Herr samt div 3 
Herr) i landsdelarna Svealand och Götaland har inte motsvarande storlek på resekostnader. 
Men kan det kan säker finnas undantag även i de regionerna. Vill förbundet att fotbollen ska 
leva och utvecklas på ett bra sätt i hela landet måste vi nog våga tänka nytt och möjligen lite 
annorlunda. 
 
En annan andemening med förslaget är att inte övriga föreningar i respektive seriegrupp ska 
solidariskt dela på kostnaderna. När vi gör det så minskar resurserna för fotbollsutveckling för 
en hel seriegrupp. På lång sikt innebär det en försämring av fotbollsutvecklingen i en hel 
region eller landsdel. I det kort perspektivet innebär det också att föreningar söker sig ”ifrån” 
spel i vissa områden eller vissa seriegrupper. De söker aktivt att få spela i andra grupper där 
resandet är kortare och billigare. Det kommer också att påverka utvecklingen av fotbollen. 
Därav anser vi inom JHFF att det måste till en central resefond där berörda och aktuella 
föreningar kan söka resebidrag utan att det ska belasta våra seriekollegor. 
 
Vi släpper ej vår yrkan på att en resefond ska inrättas för kompensation för kostnader i 
samband med resor till bortamatcher. Här bör exempelvis både resekostnader, 
boendekostnader och framförallt extra kostnader med anledning av inplacering i en serie som 
medför långa resor jämfört med om föreningen placerats i samma serie som andra föreningar 
från samma geografiska område, Lex Huge, kunna ingå. 
 
Förslag till TB 2023 
 
Fem byten. JHFF yrkar bifall till TUK förslag till beslut 
 
Utesluta lag som använt obehöriga spelare. JHFF yrkar bifall till TUK förslag till beslut 
 
Elitfrågor SFL. JHFF yrkar bifall till TUK förslag till beslut. 
 
Utredningsuppdrag 
 
Div 2 Dam 
JHFF delar de grova dragen i utredningen kring Dam Div 2. Vi ställer oss dock lite frågande 
till varför måste den geografiska indelningen se annorlunda ut om division 2 Dam blir en 
förbundsserie? Bör kunna jämföras med div 3 Herr. 
 
Det är JHFF bestämda uppfattning att i det fall division 2 Dam blir en förbundsserie så ska 
nuvarande landsdel Norrland erhålla minst två seriegrupper med de två uppgångar som 
angavs i utredningen kring Div 1. Annars riskerar vi att återigen hamna i en situation där en 
seriegrupp innehåller föreningar där avstånden är ca 300 km eller längre mellan föreningar. 



Konsekvenserna av detta kan då bli att föreningar allvarligt fundera över om de har ekonomi 
att delta i serien, om de har spelare som är motiverade att delta i serie, etc. Med andra ord det 
kan bli mycket svårt att fylla seriegruppen med rätt antal lag. 
 
Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 
- Div 1 Dam, Div 2 Herr från och med 2025. JHFF bifaller det förslaget 
- Div 3 Herr samt eventuellt div 2 Dam. JHFF ställer sig tveksamma till detta ui nuläget. 
Föreslår att vi utvärderar införandet på nivåerna över innan ett eventuellt beslut avseende 
dessa serier tas. 
 
Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
- Inga kommentarer 
 
Fair playutredning 
- Inga kommentarer 
 
 
 
JHFF FOTBOLLFÖRBUND 
 
Bengt Olofsson, Ordförande TU 
_________________________ 
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Christine Stridsberg

Från: Claes Nyman <nymanclaes@hotmail.com>
Skickat: den 28 juni 2022 23:18
Till: Christine Stridsberg
Ämne: Remiss 1

Inkomna motioner  
2.1 GFF’s motion: 
Från Medelpad bifalles denna motion. 
2.2 JHFF’s motion: 
Finns ett bidrag redan. Borde räknas upp!! 
3.1 TUK’s förslag till TB,2023 
i) Ok för TUK’s förslag. 
ii) TUK’s förslag bifalles 
3.2 Ingen uppfattning  
4.1 Gällande div 2 damer tycker MFF att man väntar med beslut om förbundsserie eller inte tills vi vet hur ”Ökad 
samverkan” slår. 
4.2 Tycker inte att kravet på UEFA B ska behöva finnas på div 1 dam o div 2-3 herrar. Upp till varje förening. 
4.3  
4.4 En ”Fair Play”-manual är ett måste samtidigt som Fogis också måste vara ett stöd.Annars för mycket adm som 
inte orkas med. 
 
Claes Nyman 
Ordf Medelpads TK 
 
 
Skickat från min iPhone 



 

 

2022-06-17  
 
 

Till  
SvFFs 
Tävlingsutvecklingskommitté 
 

 

SEFs svar på remiss nr 1 inför Representantskapet 2022 
 

SEFs svar är (gulmarkerat) formulerade i slutet av respektive avsnitt i 

remissutskicket nedan. 

 

 

Föreningen Svensk Elitfotboll 
 
Svante Samuelsson (enligt uppdrag) 
Sportchef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till  

Representantskapets ledamöter 

 

 

Remiss inför Representantskapet 2022 
 

Remissen innehåller följande delar 

 

- Inledning 

- Inkomna motioner 

- Tävlingsutvecklingskommitténs (TUK) förslag på förändringar av 

tävlingsreglerna 

- Utredningar och rapporter 

 



 

 

 

1. Inledning  

 

2022 års Representantskapsmöte kommer att hållas den 25 november 2022. I enlighet 

med SvFF:s stadgar var sista motionsdag den 30 april. Årets inkomna motioner 

liksom status i ett antal pågående utredningar och förslag på justeringar av 

tävlingsreglerna presenterades vid en digital Regelkonferens, dit 

Representantskapets ledamöter var inbjudna, den 1 juni 2022. 

 

Nuvarande remiss innefattar årets två inkomna motioner och TUK:s förslag på 

hantering av dessa. Därutöver innehåller remissen bl.a. information om status i 

utredningarna avseende om div. 2 damer ska bli en förbundsserie, krav på 

tränarlicens i de lägre förbundsserierna, Fair Play och utbildningsersättning. 

Representantskapets ledamöter ges nu möjlighet att yttra sig över de presenterade 

förslagen. 

 

Ert yttrande ska ha inkommit till TUK senast tisdagen den 28 juni 2022 och skickas 

till christine.stridsberg@svenskfotboll.se. Eventuella frågor om innehållet i förslagen 

kan besvaras av undertecknad, 08-735 95 32 eller e-postadress enligt ovan.  

 

Vi påminner om att TUK önskar att ni inkommer med svar även om ni i alla delar 

ställer er bakom TUK:s slutsatser och förslag. Era synpunkter är av stor vikt för 

TUK:s fortsatta beredningsarbete inför Representantskapet. 

 

2. Inkomna motioner 

 

2.1 Motion från Göteborgs FF ang. nedre åldersgräns för nationella och 

regionala ungdomsserier 

 

Göteborgs FF har inkommit med en motion i vilken det föreslås att de 

regionala och nationella ungdomsserierna för åldrarna under 17 år avvecklas 

inför 2023 och att det regleras i tävlingsbestämmelserna att de inte omfattas 

som en förbundsserie. 

 

Motionen i dess helhet bifogas som bilaga 1. 

 

Motionären har i samband med Regelkonferensen och i samtal med TUK-

representant förtydligat att med ”regionala serier” avses inte 

distriktsövergripande seriesamarbeten, utan motionen tar sikte på 

förbundstävlingar på ungdomsnivå. I praktiken är det för närvarande fråga 

om P16-tävlingen. 

mailto:christine.stridsberg@svenskfotboll.se


 

 

 

TUK:s överväganden 

Vid Representantskapet 2019 beslutades att en utvärdering av andranivån i 

pojktävlingarna P19 och P17 skulle genomföras. När TUK fick i uppdrag att 

arbeta vidare med frågan valde man att lägga till serienivån P16 i 

utvärderingen, då det under en tid hade inkommit synpunkter på formatet för 

denna tävling. TUK såg då en möjlighet att genomföra en mer omfattande 

analys för att skapa sig en helhetsbild över pojktävlingarna. 

Utredningsarbetet, som omfattade både referensgrupper och 

enkätundersökning, ledde fram till ett förslag till beslut vid 

Representantskapet 2021. Representantskapet beslutade enligt förslaget, vilket 

bland annat innebar ett införande av en tillkommande serienivå i P16. Syftet 

med införandet av den tillkommande serienivån var att skapa kvalitativa och 

bra matchmiljöer. Beslutet innebär att förändringen av tävlingsformatet träder 

i kraft 2023, med övergångsår under 2022. 

 

Utifrån vad som har beskrivits ovan konstaterar TUK att beslutet som fattades 

så sent som i november 2021 föregicks av ett grundligt utredningsarbete, samt 

att det beslutade tävlingsformatet innebär att ca hälften av deltagande lag 

kommer från SEF-föreningar och ca hälften från distrikten. TUK kan inte tolka 

beslutet på Representantskapet 2021 på annat sätt än att en majoritet av 

rörelsen var positiva till serienivån, och TUK ställer sig skeptiska till att 

avveckla P16 innan det nya formatet överhuvudtaget hunnit prövas. TUK ser 

därtill en risk för att ett bifall till motionen medför att SEF-föreningarna 

skapar egna ungdomstävlingar, vilket i sin tur riskerar att skapa en olycklig 

splittring i den svenska fotbollsmodellen. 

 

TUK:s förslag: Mot bakgrund av ovan föreslår TUK att motionen avslås. TUK 

är dock väl medvetna om vikten av att genomföra en utvärdering av 

serienivån P16 efter ett par säsonger för att kartlägga hur modellen har 

fungerat, och om ambitionen med fler kvalitativa och jämna matcher har 

uppnåtts. 

 

SEF stödjer TUKs förslag. Se även bilaga 1 där SEF återger vårt perspektiv på 

frågan. 

 

2.2 Motion från Jämtland-Härjedalens FF ang. reseersättning i 

förbundsserier 

 

Jämtland-Härjedalens FF har inkommit med en motion i vilken det föreslås att 

a) SvFF inrättar en central resefond där föreningar som spelar i förbundsserier 



 

 

kan ansöka om och erhålla stöd för sina resekostnader, b) utformning av 

regler för detta utreds vidare, c) fonden finansieras från SvFF och inte via 

avgifter från föreningar i aktuella serier. 

 

Motionen i dess helhet bifogas som bilaga 2. 

 

TUK:s överväganden 

De föreningar som deltar i de lägre förbundsserierna (div.1, dam och div. 2 -3, 

herrar) har idag möjlighet att få resebidrag enligt fastställda principer, som 

innebär att föreningar som reser mer än 300 mil enkel väg ersätts med 350 

kr/mil för de överskjutande resta milen enkel väg. Denna ersättning betalas ut 

direkt från SvFF utan ansökan från föreningarna. Principen har varit gällande 

under lång tid och till följd av att bland annat kronans värde förändrats, samt 

att exempelvis bensinpriserna har ökat markant de senaste åren, har TUK 

sedan tidigare inlett en utredning av principerna för resebidraget. TUK avser 

att återkomma i frågan i lämpligt forum så snart utredningen är klar.   

 

I de elitförberedande serierna (F17, P16- P19) tillämpas 

resekostnadsfördelning. Det innebär att föreningarna solidariskt ansvarar för 

samtliga resekostnader inom respektive seriegrupp. Representantskapet 2019 

fattade beslut om denna modell och gav då även TUK (genom FS) i uppdrag 

att utvärdera modellen. Vid Representantskapet 2021 konstaterades att en 

majoritet av distrikten och deltagande föreningar ansåg att denna modell 

fungerade väl. Administrationen för resekostnadsfördelningen ligger på 

SvFF:s kansli och där har det inte mottagits några funderingar eller 

synpunkter från föreningarna.  

 

TUK:s förslag: Mot bakgrund av ovan, där det särskilt noteras att TUK redan 

utreder resebidragen i de lägre förbundsserierna, avser TUK att till 

Representantskapet 2022 föreslå att motionen ska anses besvarad. 

 

SEF stödjer TUKs förslag. 

 

3. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 

 

3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 

 

i) Möjlighet till fem byten även i de högsta förbundsserierna m.m. 

 

Aktuella bestämmelser: 4 kap. 5 och 12 §§ TB  



 

 

 

Sedan maj 2020 har möjlighet till fem spelarbyten funnits i de förbundsserier 

som enligt 4 kap. 5 § TB normalt har begränsningar om tre spelarbyten 

(Allsvenskan, Superettan, Ettan, OBOS Damallsvenskan och Elitettan, samt 

kval till dessa tävlingar). Justeringen har även tillämpats i senaste upplagan av 

Svenska Cupen. Som en konsekvens av den tillfälliga regeln om fem 

spelarbyten har även 4 kap. 12 § TB tillfälligt justerats på så sätt att fem i stället 

för tre spelare per lag får värma upp samtidigt. 

 

Möjligheten att använda sig av fem i stället för tre spelarbyten i elitfotbollen är 

beroende av IFAB:s regler (Laws of the Game). Efter att under 

coronapandemin tillfälligt ha förlängt möjligheten till fem byten i flera 

omgångar har IFAB nu kommunicerat att denna möjlighet kommer att bli 

permanent (en ändring som formellt ska beslutas om vid IFAB:s årsmöte den 

13 juni 2022). EFD, SEF och Ettanfotboll – som företräder samtliga de direkt 

berörda serienivåerna för svenskt vidkommande – har alla kommunicerat till 

TUK att de önskar en permanent ändring i TB till fem byten. TUK konstaterar 

därtill att fem byten har positiva effekter såsom chans till mer speltid för fler 

spelare, mindre slitage på spelare, ökade möjligheter till taktiska ändringar 

under match samt minskad risk för att skadade spelare spelar klart aktuell 

match. Det kan även noteras att förbund/ligor i flertalet andra europeiska 

länder, däribland England och Tyskland, redan kommunicerat att de kommer 

att utnyttja möjligheten att även fortsatt tillåta fem byten. 

 

I samband med att frågan om att utöka antalet byten övervägts har några SEF-

föreningar även lyft frågan om antalet tillåtna ersättare på spelarförteckningen 

bör utökas från dagens sju, respektive om antalet tillåtna ledare (även det för 

närvarande sju) bör utökas. Enligt Laws of the Game får respektive 

tävlingsarrangör bestämma hur många ersättare som får vara upptagna på 

spelarförteckningen, med ett tak om max tolv ersättare. Efter en 

omvärldsanalys har kunnat konstateras att i vart fall inom den europeiska 

herrfotbollen tillåts vanligtvis minst nio, och i vissa fall så många som elva, 

ersättare. Samtidigt kan konstateras att en utökning av antalet ersättare bl.a. 

påverkar reglerna om antalet hemmafostrade spelare, samt att en utökning av 

spelartrupp och ledarstab har praktiska konsekvenser med inverkan på bl.a. 

arenakrav och anläggningsförutsättningar. TUK avser att närmare utreda 

frågorna och återkommer med information under hösten 2022. 

TUK:s förslag: Mot bakgrund av ovan föreslår TUK att 4 kap. 5 § TB justeras på 

så sätt att fem byten tillåts även i de förbundsserier som idag har en 



 

 

begränsning om tre byten, samt att 4 kap. 12 § TB justeras på så sätt att max 

fem spelare tillåts värma upp samtidigt. 

 

SEF stödjer TUKs förslag. 

 

ii) Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur förbundsserier 

 

Aktuell bestämmelse: 6 kap. 18 § TB  

 

Av 6 kap. 18.1 § TB följer att i tävlingar enligt seriemetoden erhåller den icke 

felande föreningen tre poäng och 3-0 i målskillnad (alternativt det uppnådda 

resultatet, om detta är mer fördelaktigt) när obehörig spelare deltagit i andra 

laget. Har båda lagen använt felande spelare blir konsekvensen att inget av 

lagen får poäng och båda tilldelas målskillnaden 0-3. Därtill är föreskrivet att 

förening vars lag vid upprepade tillfällen låtit en eller flera obehöriga spelare 

delta i distriktsseriematch av berört SDF får uteslutas ur den serie laget deltar 

i.  

 

För närvarande finns alltså inget mandat att ur förbundsserie utesluta lag som 

använt sig av obehörig spelare, och i distriktsserie är möjligheten begränsad 

till fall av upprepade förseelser. Däremot är konsekvensen vid w.o. i 

förbundstävlingar som huvudregel att berört lag utesluts ur aktuell serie (se 

2 kap. 22 § andra stycket TB), såvida det inte finns särskilda skäl till följd av 

omständigheter som föreningen inte råder över. Detta leder till konsekvensen 

att ett lag som har svårt att få ihop tillräckligt antal spelare till en match kan 

hamna i en mer fördelaktig situation (förlora en match men få spela kvar i 

serien) genom att ställa upp med obehöriga spelare i stället för att lämna w.o. 

(och därmed uteslutas). Sådana situationer har olyckligtvis även uppkommit 

under säsongen 2022. Enligt TUK:s uppfattning är denna ordning ologisk och 

leder till stötande resultat.  

 

TUK:s förslag: Mot bakgrund av ovan föreslås att det i 6 kap. 18 § TB görs ett 

tillägg varigenom det föreskrivs att förening som använt sig av obehörig 

spelare, i tillägg till förlust i match där obehörig spelare använts, även kan 

uteslutas ur aktuell serie om det finns särskilda skäl för det. Med särskilda 

skäl avses primärt situationen att föreningen uppsåtligen använt obehöriga 

spelare för att skaffa sig en tävlingsmässig fördel; exempelvis för att undvika 

att behöva lämna w.o. eller i syfte att spela med ett starkare lag än man kunnat 

göra med behöriga spelare. Det är alltså inte tanken att lag som av rent 



 

 

misstag/förbiseende använt sig av obehörig spelare – till exempel till följd av 

feltolkning av gällande regelverk – ska uteslutas ur seriespelet. 

 

SEF stödjer TUKs förslag. 

 

3.2 Elitlicensfrågor  

 

Elitlicensreglemente Svenska Futsalligan (SFL) 

I samband med förbundsmötet den 5 juni 2022 beslutades att justera stadgarna 

på så sätt att tävlingsbestämmelserna för futsal framöver ska fastställas av 

Förbundsstyrelsen i stället för Representantskapet. Däremot åligger alltjämt 

frågor om elitlicensreglementen, inklusive införande av nya sådana, 

Representantskapet. 

 

Under 2021 framförde företrädare för SFL önskemål om att införa krav på 

elitlicens för SFL, med start från säsongen 2023/2024. 

 

Mot bakgrund av önskemålen diskuterade SvFF:s Licensing Manager under 

2021 frågan med företrädare för SFL, dess klubbar och med Licensnämnden. 

Utgångspunkten för ett tänkbart elitlicensreglemente för SFL har varit 

nuvarande reglemente för Ettan (vilket innebär klart lägre krav än vad som för 

närvarande gäller för Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan). 

Detta skulle i korthet innebära följande krav. 

 

A-kriterier (innebärandes att bristande uppfyllelse medför nekad licens): 

• Krav på auktoriserad eller godkänd revisor. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 mars till professionella 

spelare, och i förekommande fall till klubbdirektör, huvudtränare A-

lag, assisterande tränare A-lag eller ungdomsansvarig. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 mars avseende skatt och 

arbetsgivaravgifter. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 mars till annan 

medlemsförening, eller till utländsk klubb avseende spelarövergång. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per 31 mars till SvFF eller till SDF. 

• Krav att förening senast den 15 maj (och tidigast den 8 maj) kan visa att 

den har ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva verksamheten 

under hela nästkommande år. 

• Krav att årsmötesprotokoll ges in som styrker behörigheten hos de 

styrelseledamöter som undertecknar intyg om att föreningen saknar 



 

 

skulder och har ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva 

verksamheten. 

• Krav att föreningen årligen ska genomföra en av SvFF anvisad 

utbildning i antimatchfixning riktad till spelare och ledare inom A-

truppen 

 

B-kriterier (innebärandes att bristande uppfyllelse medför straffavgift): 

• Krav att underskriven och av årsmöte godkänd årsredovisning 

inklusive revisionsberättelse finns Licensnämnden tillhanda senast den 

31 maj, eller för förening med brutet räkenskapsår bokslutsprognos 

Licensnämnden tillhanda senast de 31 maj och 

årsredovisning/årsbokslut Licensnämnden tillhanda senast 30 juni. 

• Krav att vid samma tidpunkt som ovan rapportera in föreningens 

ekonomi, på av SvFF fastställda blanketter. 

• Krav att räkenskaperna ska följa av Förbundsstyrelsen föreskriven 

kontoplan. 

 

Ovanstående förslag presenterades på Futsalforum i början av maj 2022, där 

responsen i stort var positiv. En synpunkt som framkom var att i den mån ett 

elitlicensreglemente införs för SFL så bör det samtidigt även införas för högsta 

serienivån på damsidan, RFL. Detta i syfte att behandla dam- och herrfutsalen 

likvärdigt. Även om detta naturligtvis är en vällovlig tanke konstateras dock 

att förutsättningarna för SFL och RFL idag är olika och att dam- respektive 

herrfutsalen kommit olika långt i sin utveckling. Även om föreslagna krav för 

elitlicens i SFL är väsentligt lägre än vad som gäller för de högsta 

serienivåerna i fotboll är det likväl ett regelverk som ställer en del inte 

obetydliga krav på berörda föreningar och förutsätter viss administration. Det 

har heller inte framkommit några önskemål från föreningarna i RFL om att 

införa ett elitlicensreglemente för denna serienivå. Mot denna bakgrund finns 

därför i nuläget inga planer på att föreslå ett elitlicensreglemente för andra 

delar av futsalen än SFL till Representantskapet 2022. 

 

            SEF stödjer resonemanget ovan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Utredningsuppdrag och rapporter 

 

4.1 Div. 2 damer 

 

Vid Representantskapet 2021 fattades det beslut om en ny seriestruktur på 

damsidan, vilket bland annat innebar en förändring för antalet div. 1–serier 

där antalet serier kommer att gå från sex till tre. Beslutet föregicks av en 

utredning och i samband med utredningens slutfas inkom det synpunkter 

kring serienivån div. 2. Ett antal distrikt framförde att div. 2 bör vara en 

serienivå som ligger under SvFF, dvs. en förbundsserie. Argument som fördes 

fram för en sådan ändring var att dagens regionala struktur är problematisk 

då distrikten exempelvis har olika regelverk kring B-lagsserier i 

distriktsserierna, och att det finns demokratiska oklarheter om en förening vill 

överklaga beslut eller motionera om en ändring rörande serienivån. Det lyftes 

även att det inte bör vara någon skillnad mellan dam- och herrsidan gällande 

hur administrationen av div. 2-nivån sker. Med anledning av förslaget om ny 

struktur för div. 1 och de följder som det ger vad gäller antalet lag som flyttas 

ner under övergångsåret 2022, ansåg TUK att en förändring även vad gäller 

div. 2 var ett stort steg att ta i samband med övriga föreslagna förändringar. 

TUK ansåg därför att det skulle genomföras en mer ingående analys och ett 

fördjupat förankringsarbete för att överblicka konsekvenserna av ett sådant 

förslag innan det avgörs av Representantskapet. Detta ledde fram till att 

Representantskapet 2021 beslutade att utreda frågan om tillhörighet för div.2 

vidare och att återkomma med förslag i frågan till Representantskapet 2022. 

 

Under Tävlingsutvecklingskonferensen i februari 2022 diskuterades frågan 

och TUK upplevde då en tudelad ståndpunkt i frågan. Med anledning av 

detta skickades det senare under våren ut en enkät till samtliga distrikt och 

deltagande föreningar i div. 2 med frågor om hur man såg på förslaget att 

göra div. 2 till en förbundsserie. Enkätsvaren visar att det är en majoritet av 

både svarande distrikt och föreningar som är positiva till förslaget. Vidare 

ställdes frågor kopplat till att antalet serier i sådant fall skulle kunna komma 

att förändras för att harmoniera med antalet serier i div. 1, samt att den 

geografiska indelningen kan komma att se annorlunda ut i och med att 

seriesammansättningen i så fall skulle utgå från hela landet. Även detta ställde 

sig en majoritet av distrikten och föreningarna positiva till.  

 

Utifrån att det i nuläget synes finnas en majoritet som är positiv till att göra 

div. 2 till en förbundsserie kommer TUK att analysera vilket antal serier som 

kan vara aktuella att ha på div. 2-nivån samt hur antalet ”uppgångar” från 

distriktsnivån div. 3 i så fall bör fördelas. Vidare avser TUK att göra en 



 

 

konsekvensanalys i fråga om vilken resursförflyttning från distrikten till SvFF 

som i så fall skulle kunna bli nödvändig för att förslaget att flytta div. 2 till 

SvFF-nivå ska vara genomförbart. 

       

            SEF stödjer resonemanget ovan. 

 

 

4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 

 

Vid Representantskapet 2021 presenterade SvFF:s Utbildning- och 

utvecklingsavdelning idéer rörande ett eventuellt införande av krav på 

tränarlicens i de lägre förbundsserierna (div. 1, damer och div. 2 – 3, herrar). 

Detta sattes in i ett internationellt perspektiv, där det konstaterats att flera 

andra europeiska nationsförbund under lång tid har haft krav på 

tränarlicenser i större utsträckning än i Sverige, och att det för uppfyllnad av 

UEFA:s regelverk Coaching Convention är nödvändigt med skärpta krav även 

i Sverige. Utifrån den bedömning som SvFF:s tränarutbildare gör anses det 

vara ett steg i rätt riktning att införa ett krav på tränarlicens i de lägre 

förbundsserierna och utifrån den utbildningsstege som SvFF har idag är det 

mest ändamålsenliga ett krav på att tränarna ska ha genomgått 

tränarutbildningen UEFA B.  

 

Med hänsyn till inspelen från Utbildning- och utvecklingsavdelningen har 

TUK valt att arbeta vidare med frågan under 2022. Vid 

Tävlingsutvecklingskonferensen i februari 2022 framkom att flertalet distrikt 

var positivt inställda till förslaget om krav på UEFA B i de lägre 

förbundsserierna, men det lyftes även ett antal potentiella utmaningar kopplat 

till ekonomi, antalet utbildningsplatser samt att det skulle kunna bli svårare 

att hitta tränare.  

 

Efter närmare analys av frågorna, och med hänsyn till de synpunkter och 

frågor som lyfts från bl.a. distrikten, föreslår TUK för närvarande att det i ett 

första steg införs ett krav på tränarlicens UEFA B för div. 1 damer respektive 

div. 2 herrar, och att kravet gäller från och med säsongen 2025. Därefter kan 

motsvarande krav i div. 3 herrar och ev. tillkommande förbundsserier 

adderas, givet att införandet i div. 1 dam och div. 2 herr fungerat väl i 

praktiken. 

 

Med ovannämnt förslag är det fråga om totalt 126 föreningar – 42 i div. 1 

damer respektive 84 i division 2 herrar – som förutsatt beslut vid 



 

 

Representantskapet 2022 har drygt två år på sig att säkerställa att de har 

tränare med erforderlig kompetens. Då det för närvarande är ca 300 

personer/år i Sverige som genomgår UEFA B bedöms detta som klart 

realistiskt. Det ska även noteras att det idag finns en stor mängd personer med 

UEFA B-utbildning som för att erhålla licens endast behöver genomföra en 

digital fortbildning. I likhet med vad som redan idag gäller för de högre 

serienivåer där tränarlicens är ett krav föreslås att nyuppflyttade föreningar 

ges möjlighet att ansöka om dispens från kravet under den säsong som 

föreningen är nyuppflyttad. 

 

När det gäller ekonomi och kostnader för utbildningen är TUK väl medvetna 

om att tränarutbildningar ofta finansieras av den förening som tränaren är 

verksam i, även om det är tränaren som ansvarar för att denne har licens. 

Även om kostnaden naturligtvis är en väsentlig faktor konstaterar TUK att 

tränarlicensen är en investering i tränares kompetens och att detta bedöms 

vara en viktig del i utvecklingen av svensk fotboll. Den omständigheten att en 

stor mängd tränare redan idag har erforderlig licens, eller kan erhålla den 

genom den begränsade digitala fortbildningen, innebär därtill att det bör vara 

fråga om en relativt liten andel föreningar som tvingas investera stora 

kostnader i tränarutbildning för att uppfylla kraven. 

 

Avseende antalet utbildningsplatser bör det beaktas att UEFA B-kursen inte är 

spärrad, dvs. att alla behöriga sökanden ska bli antagna. Förutsatt beslut på 

Representantskapet 2022 och att aktuella tränare har genomgått 

grundläggande tränarutbildning bör därmed de två säsongerna mellan beslut 

och ikraftträdande (dvs. säsongerna 2023 och 2024) vara tillräckliga för att 

befintliga tränare på aktuella serienivåer ska kunna skaffa UEFA B-licensen. 

 

Även om den totala mängden tränare med UEFA B-licens är tillräcklig för att 

täcka div. 1 damer och div. 2 herrar finns naturligtvis en risk för att tränarna 

inte är spridda över landet på samma sätt som föreningarna i berörda 

serienivåer. Det finns därmed ett behov av att SvFF och SDF samverkar. 

SvFF:s Utbildning- och utvecklingsavdelning har meddelat att man kommer 

se över möjligheterna att från SvFF:s sida genomföra särskilda 

utbildningsinsatser där så behövs. 

 

SEF stödjer resonemanget ovan. 

 

 

 



 

 

4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

Vid Representantskapet 2022 beslutades, efter ett tilläggsyrkande från 

Västergötlands FF i anslutning till redovisning av den utredning om 

utbildningsersättning som tillsatts vid Representantskapet 2020, att utreda om 

nuvarande regelverk på ett fullgott sätt tillgodoser framför allt mindre 

föreningars rätt till utbildningsersättning, och återkomma med en rapport 

inklusive eventuella förslag på regelförändringar till Representantskapet 2022. 

TUK har till följd av uppdraget tillsatt en arbetsgrupp för att se över frågan, 

där avsikten är att nära dialog ska föras med representanter från såväl distrikt 

som intresseorganisationerna och föreningsrepresentanter. Det kan i detta 

skede konstateras att frågan om utbildningsersättning är komplex och att det 

är en stor utmaning att konstruera ett regelverk som på ett rättvist sätt ersätter 

utbildande föreningar samtidigt som det inte i alltför stor utsträckning hindrar 

unga spelare från att byta förening. Utifrån de slutsatser som dragits i 

samband med den utredning som presenterades för Representantskapet 2021 

och den vidare diskussion som skett hittills under 2022 kan konstateras att det 

med stor sannolikhet inte kommer vara möjligt att uppnå det syfte som 

Västergötlands tilläggsyrkande avsett med endast mindre justeringar i 

rådande ersättningsmodell. Sannolikt kommer i stället en fördjupad analys av 

alternativa modeller till dagens system behöva göras, för att därigenom 

bedöma om någon sådan bättre kan tjäna utbildningsersättningens syfte än 

dagens regelverk. TUK kommer att återkomma med vidare information om 

utredningens status i den remiss inför Representantskapet 2022 som sänds ut i 

början av september. 

SEF stödjer resonemanget ovan. 

 

4.4 Fair Play-utredningen 

Vid Representantskapet 2020 beslutades, efter en motion från Göteborgs FF, 

Stockholms FF samt Skånes FF (”Storstadsdistrikten”) rörande åtgärder mot 

dåligt matchklimat, att bl.a. uppdra till FS att närmare utreda de frågor och 

förslag som presenterats i motionen och återkomma med en rapport samt 

förslag till förändringar i regelverket till Representantskapet 2021, där det som 

ett led i utredningsuppdraget säsongen 2021 skulle genomföras ett 

pilotprojekt i ett eller flera SDF med Fair Play-tabeller och övriga delar av 

förslagen i motionen inom ramar som fastställs i samråd med FS. FS fastställde 

i december 2020 ramar för pilotprojektet, i vilket de tre Storstadsdistrikten 

ingår. Till följd av de restriktioner som stoppade distriktsfotbollen under 

våren 2021 kunde pilotprojektet inte påbörjas som tänkt och berörda serier 

förkortades. Med anledning därav beslutade Representantskapet 2021 att 



 

 

förlänga pilotprojektet över säsongen 2022, med återrapportering till 

Representantskapet 2022. 

Efter utvärdering av den förkortade säsongen 2021 kan konstateras att 

erfarenheterna i samtliga tre deltagande distrikt är positiva. 

Storstadsdistrikten har, på grund av den förkortade säsongen, haft ett något 

varierande antal avstämningar av poängsnitt (2–4 avstämningar) men 

gemensamt är att inget av distrikten har behövt använda de hårdaste 

påföljderna poängavdrag respektive uteslutning. Förbättringar har i stället 

kunnat åstadkommas med mindre ingripande åtgärder såsom föreningssamtal 

och matchobservatörer. I flertalet fall har antalet lag över gränsen för åtgärder 

(3,5 poäng/match) minskat både jämfört med tidigare säsonger respektive 

under säsongens lopp.  

Sedan Representantskapet 2021 har även viss teknisk utveckling i Fogis skett i 

samråd mellan Storstadsdistrikten och SvFF:s IT-avdelning, i syfte att göra 

tabellerna så rättvisande som möjligt och underlätta distriktens praktiska 

hantering. 

Det har uttryckts ett tydligt önskemål från deltagande distrikt att permanent 

kunna fortsätta använda Fair Play-modellerna. Med respekt för den fortsatta 

utvärdering som kommer ske löpande under säsongen avser TUK i nuläget att 

föreslå att Representantskapet beslutar om vissa justeringar i TB som ger 

samtliga distrikt mandat att använda sig av Fair Play-modellerna. I praktiken 

är det fråga om att möjliggöra användning av poängavdrag och uteslutning 

baserat på Fair Play-poäng, och att sätta upp tydliga ramar för användning av 

dessa sanktioner. Förslag på konkret regeltext kommer att presenteras under 

hösten 2022. 

Därtill avser TUK att tillsammans med Storstadsdistrikten ta fram en ”Fair 

Play”-manual, baserat på underlag och erfarenheter från pilotprojektet. Syftet 

med denna är att övriga distrikt, när och om de vill, ska kunna använda denna 

som utgångspunkt för införande eller utveckling av Fair Play-modeller i sina 

respektive distrikt. 

SEF stödjer resonemanget ovan. 

------------------- 
Med vänlig hälsning 
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 
 
 
Christine Stridsberg (enligt uppdrag) 
Förbundsjurist 



Skrivelse från SEF gällande Göteborgs Fotbollförbunds motion ”Regionala och nationella 
ungdomsserier ska tidigast börja vid 17-års ålder” till Repskapsmötet 2022 
 
 

 
På Representantskapet 2019 beslutades det att en utvärdering av andranivån i pojktävlingarna P19 
och P17 skulle genomföras. SvFFs Tävlingsutvecklingskommitté (TUK) fick i uppdrag att arbeta vidare 
med frågan och valde att även lägga till serierna i P16 i utvärderingen, då det under en tid hade 
inkommit synpunkter på formatet på denna tävling. TUK såg en möjlighet att genomföra en mer 
omfattande analys för att få en helhetsbild över pojktävlingarna. En styrgrupp tillsattes och ett 
utvärderingsarbete startades upp med referensgrupper och enkätundersökningar. 
Referensgrupperna sattes ihop utifrån geografi och intresseorganisation.  
 
Syftet med referensgrupperna var att i ett första skede inhämta information och synpunkter från 
distrikt och klubbar, för att sedan få ledning framåt. För att få in flera olika perspektiv, däribland 
matchmiljön, valde styrgruppen att sätta samman referensgrupper med olika kompetens, både från 
fotbollsutveckling och själva tävlingsområdet. Föreningarnas perspektiv inhämtades genom att en 
enkätundersökning genomfördes. Enkäten skickades ut till samtliga föreningar som har deltagit i P16 
– P19 de senaste fem åren och den innehöll frågor gällande matchmiljö och regional indelning, samt 
hur föreningarna såg på antalet garanterade platser i tävlingen.  
 
Utifrån vad som framkom via referensgrupperna och enkätundersökningen diskuterade SvFFs kansli, 
tillsammans med representanter från distrikten, vidare kring eventuella förändringar av 
serieformaten och hur de i så fall skulle kunna se ut framöver. 
 
TUK gjorde också en studie av hur ungdomsfotbollen tävlingsmässigt är organiserad i våra 
grannländer Norge och Danmark. 
 
Med denna bakgrund och gediget förankrade process arbetade TUK till Repskapsmötet i nov 2021 
fram ett förslag som sammanfattningsvis såg ut som följande:  
 
• Två serienivåer införs (Allsvenskan och div. 1) i P16 2023. 
• Den geografiska indelningen i P16 justeras till den regionala indelningen i P17/P19.  
• Lag 1 från div. 1 kvalificerar sig även till nästa åldersnivå.  
• Platsfördelningen i P16 harmoniserar och tillämpas på samma sätt som i P17/P19.  
 
Förslaget med införandet av ytterligare en nivå i P16 grundar sig i att tillmötesgå önskemålen om att 
skapa fler jämna och kvalitativa matcher i en bra matchmiljö.  För att skapa en likhet i strukturen 
(P16, P17 resp P19) föreslogs att det i P16 skulle införas en allsvensk nivå med tre serier och en 
regional nivå med sex serier. Antalet lag totalt i P16 föreslogs till 90 st, vilket innebar 10 st fler än 
tidigare format. De analyser som styrgruppen genomförde visade att vissa distrikt i så fall skulle 

tilldelas några fler platser medan några distrikt tilldelas någon plats färre än i tidigare format. Vidare 
innebar förslaget en tydlighet i och med att de sex regionala seriegrupperna harmoniserar med den 
regionala indelningen enligt ”NaFu – modellen”, vilket ger en möjlighet till att sätta ramarna efter 
regionala förutsättningar. 
 
Repskapsmötet i nov 2021 tog beslut om att godkänna förslaget gällande detta nya format på P16-
serierna. Göteborgs Fotbollförbund benämner strukturen ”SEF-serierna” men så är inte fallet. SEF 
består av 32 klubbar och dessutom har 14 Ettanklubbar via sin akademicertifiering garantiplatser till 
den regionala nivån inför 2023, dvs totalt 46 platser. Som nämnt ovan innefattar seriestrukturen i 



P16 hela 90 lag, vilket alltså innebär att 44 av dessa tilldelas lag från våra distrikt. Dvs, i princip 50 % 
av platserna är distriktsplatser. 
 
SEF anser att det beslut som togs på Repskapsmötet så sent som i november 2021, och som i 
praktiken ska sjösättas 2023 med tre allsvenska serier och sex regionala serier, ska vidhållas. Därefter 
kan det säkert vara lämpligt att efter ett par säsonger utvärdera hur modellen har fungerat och om 
ambitionen med fler kvalitativa och jämna matcher har uppfyllts. 
 
Om Repskapsmötet i nov 2022 trots allt beslutar i linje med Göteborgs Fotbollförbunds motion, så är 
det rimligt att tro att de 32 SEF-klubbarna känner sig nödgade att starta upp en separat seriestruktur 
för att tillgodose våra klubbars behov av matcher av hög och jämn kvalitet för våra 16-åringar. SEF-
klubbarnas seniorlag bedriver elitverksamhet på nationell nivå och måste säkerställa att våra 
ungdomsspelare får den utbildning som krävs, i såväl träning och matcher, för att som seniorer 
kunna bli elitspelare.  
 
 
Solna, 17 juni 2022 
 
Svante Samuelsson 
Sportchef, Svensk Elitfotboll 
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Remissyttrande inför SvFF:s Representantskap 2022 
 
Skåne FF inkommer härmed om svar på remissyttrande inför Representantskapet 2022.  
 
2.1 
Inkommen motion från Göteborgs FF angående nedre åldersgräns för nationella och 
regionala ungdomsserier.  
Skånes FF står bakom TUK:s förslag och anser också att det behöver ges mer tid för 
utvärdering. Det är av stor vikt att serien inte stängs och blir serier endast för SEF-föreningar 
utan att det finns möjlighet för alla föreningar som kvalificerar sig att kunna delta.  
 
2.2 
Inkommen motion från Jämtland-Härjedalen angående reseersättning i förbundsserierna.  
Skånes FF står bakom TUK:s förslag.  
 
3.1 TUK:s förslag på ändringar i TB. Skånes FF välkomnar de föreslagna regeländringar som 
görs särskilt möjligheten till uteslutning vid användande av obehörig spelare. Skånes FF står 
bakom TUK:s förslag på ändringar i TB.  
 
3.2 Förslag på elitlicensreglemente välkomnas också och Skånes FF står bakom TUK:s förslag.  
 
4.1 Div. 2 damer 
För seriens skulle är det bra att den blir en förbundsserie. Förslagsvis kan den administreras 
av distrikten på liknande sätt som Skånes FF tex tidigare administrerat ungdomsserier som är 
förbundsserier  för att inte öka den administrativa bördan på SvFF. På så sätt minimeras de 
resursförflyttningar som annars kan behöva göras.  
 
Det går också att som gjordes för ett antal år sedan se på motsatsen då det fanns 
funderingar kring att även div 3 herrar istället skulle vara en distriktsserie då den trots allt 
bara är den femte högsta serien. I ett sådant fall torde även div. 2 damer förbli en 
distriktsserie.  
 
4.2 Krav på tränarlicens 
Ett bra förslag som Skånes FF gärna ser att vi håller högt tempo i. Det kommer med stor 
sannolikhet gynna utvecklingen av spelare att vi även i de lägre förbundsserierna får 
välutbildade tränare.  
 
4.3 Utredning av nationell utbildningsersättning  
Skånes FF noterar TUK:s utredning och följer utvecklingen.  
 
4.4 Fair Play-utredningen 



  2022-06-27 
 
Skånes FF ställer sig naturligt positiv till utredningen och dess slutsatser samt ser positivt på 
att redan till hösten alla distrikt ska kunna använda Fair Play-regelverket och manualen.  
 
Skanör som ovan 
 
 
 
Martin Åkerman  
Skåne FF:s representantskapsledamot  
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Christine Stridsberg

Från: Stefan Brandstedt <stefan.brandstedt@gmail.com>
Skickat: den 26 juni 2022 15:10
Till: Christine Stridsberg
Ämne: Remissyttrande inför repskapet 2022

Hej Smålands FF svar på  remissyttrande inför repskapet 2022 
 
Vi stödjer  Göteborgs Motion om att nationella ungdomsserier ska tidigast   börja vid 17-års ålder. 
Vi stödjer också JHFF motion om reseutjämning i förbundsserierna. 
 
I övrigt hänvisar till tidigare insända svar. 
 
Stefan Brandstedt 
TK ordförande 
Småland 
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Remissvar StFF 2022-06-22 
Här kommer remissvar i runda 1 från StFF. Vi har valt att svara på de frågor vi tycker är viktigast.  
 
Motioner 
Motion GFF – nedre åldersgräns för nationella och regionala ungdomsserier 
Vi vill ligga lite lågt med svar kring denna motion än så länge då vi inte hunnit med att fråga våra 
klubbar. Frågan kommer dock upp på en konferens som vi håller innan remissvar 2 ska lämnas in och 
kommer vara mer utförliga i vårat svar då.  
Kort kan sägas att vi tror att våra klubbar vill ha P16 Nationell kvar. 
Vi återkommer med starkare svar i remissrunda 2.   
 
Motion JHFF – reseersättning i förbundsserier 
StFF har respekt för att detta är en stor fråga för vissa distrikt men för oss som ofta har många lag på 
samma serienivå och ligger geografiskt hyfsat mitt i är detta en mindre fråga.  
Redan när resefördelningsförslag i ungdomsserierna infördes tyckte StFF att kostnaderna borde 
fördelas mellan alla lag i en serienivå. Alltså inte bara inom regionen.  
Även ett Norrlandslag med lite kortare resor jämfört med övriga Norrlandslag lär ha betydligt längre 
resor än övriga lag i landet. Så om ett system med reseutjämning ska finnas bör kostnaderna fördelas 
så att även Svealandslag och Götalandslag delar på kostnaderna.  
 
Nedanstående svar/tillägg är gemensamt med Gotlands FF: 
Gotland och Stockholm deltar i regel i samma förbundsserier. Resor över havet med färja/flyg samt i 
flera fall även övernattning medför en kraftigt höjd kostnadsbild för våra föreningar som deltar i 
förbundsserier. Med en central resefond finns möjligheten att jämna ut orättvisorna ekonomiskt. Det 
tar dessutom mycket längre tid att ta sig till matcherna med tanke på Gotlands läge i Östersjön. Att 
utöver detta även drabbas av kraftigt höjda kostnader är inte hållbart i längden. Med en central 
inrättad resefond som är finansierad av SvFF finns möjlighet att även stödja exempelvis gotländska 
föreningars deltagande i serier utanför förbundsserierna på grund av Ö-läget.  
Vi instämmer därmed helt med JHFF i denna fråga. 
 
Förslag på regeländringar 
Fem byten 
Ingen avvikande åsikt 
 
Möjlighet att utesluta lag från förbundsserier p.g.a. otillbörlig spelare. 
Ingen avvikande åsikt 
 
Elitlicens Futsal 
Ingen avvikande åsikt 
 
Stockholms Fotbollförbund 
 



Svar remiss 1 Södermanland FF  

2. Motioner  

2.1  Göteborg 

Svar: Vill återkomma med ett svar för att diskutera vidare i distriktet.   

2.2 Jämtland/Härjedalen 

Svar:  Viktigt att följa utvecklingen av hur kostnader för ex. resor förändras över tid och ha en plan för 

när en revidering ska göras så att ersättning matchar kostnadsläget i samhället.  

3. TUK förslag på förändringar i tävlingsreglerna  

3:1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 

i) Möjligheten  till fem byten i förbundsserierna mm  

Svar: Då detta rör Serier som är under SEF och EFD så väger deras åsikt tyngre. MEN det viktiga är att 

detta inte påverkar att flera spelare blir bänkspelare.  

ii) Möjligheten att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur förbundsserierna.  

Svar: Stödjer förslag.  

3:2 Elitlicensfrågor SFL  

Svar: stödjer men en plan för även RFL efterfrågas.  

4 

4:1 Damer div 2  

Svar: Stödjer.  

4:2 Krav på tränarlicens i de lägre i förbundsserierna  

Svar: Tydlighet mot vilken tränarstege det handlar om nya eller gamla (använda båda 

benämningarna i kommande material)  Annars stödjer.  

4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

Svar: Stödjer, viktigt att se över så att det sköts på rätt sätt och finner de hjälpmedel som behövs.   

4.4 Fairplay utredning  

Svar:  Positiv, kan delar av manualen redan nu presenteras? Få ta del av  

 

Elin Duan  

Representantskapsledamot Södermanlands FF 



Upplands 
Fotbollförbund 
 
Postadress: 
Box 863 
751 08 Uppsala 
 
Besöksadress: 
Björkgatan 59 
Uppsala 
 
Org. Nummer: 
817600-4904 
 
Bankgiro: 
5895-6087 
 
Epost: 
Kansli@upplandsff.se 

 

 

 

Yttrande Remiss 1 
 
 
Motion från Göteborgs FF angående nedre åldersgräns för nationella och regionala 
ungdomsserier 
Upplands Fotbollförbund har förståelse för de problem som under senare år 
uppkommit med akademiföreningar som  dränerar mindre breddföreningar på unga 
spelare. Som TUK meddelar har en utredning av de regionala serierna nyligen gjorts, 
eftersom alltför ojämna matchmiljöer var vanligt förekommande.  
 
Utredningen resulterade bland annat i att även åldersnivån P16 skulle läggas till och 
att det nya tävlingsformatet skulle gälla från och med 2023. Att därför avveckla P16-
nivån innan den hunnit träda ikraft är därför inte konstruktivt. Däremot föreslår UFF 
att uppföljning och utvärdering av den nu aktuella serienivån sker på årlig basos och 
inte efter ett par säsonger. En möjlighet är då att öka antalet SEF-föreningar på 
bekostnad av lag från distrikten.  
 
 
Motion från Jämtland-Härjedalens FF angående reseersättning i förbundsserier 
Upplands Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag att till Representantskapet 2022 
anse motionen besvarad.  
 
 
TB 4 kap. 5 och 12 §§ 
Upplands Fotbollförbund stöder TUK:s förslag.  
 
 
TB 6 kap. 18 § 
Upplands Fotbollförbund stöder initiativet från TUK med en förändring av rubricerad 
paragraf, men anser att förslaget som det ligger just nu bygger på en väldigt subjektiv 
bedömning. Upplands Fotbollförbund menar att det är varje enskild förenings 
skyldighet att förvissa sig om en spelare är behörig eller inte. Detta skulle i sådant fall 
medföra att uppsåtsrekvisitet är uppfyllti samtliga fall och att det därmed inte går att 
hävda oaktsamhet såsom feltolkningar eller förbiseende av gällande regelverk.  
 
Till syvende och sist är det sedan upp till respektive bestraffningsorgan att avgöra 
huruvida det föreligger särskilda skäl eller inte för att uteslutas ur seriespelet.  
 
 
Elitlicensfrågor 
Föreslagna krav för elitlicens i SFL är, som framgår i remissen, väsentligt lägre än vad 
som gäller för de högsta serienivåerna i fotboll. Att RFL därmed inte skulle omfattas 
av några krav framstår därmed som märkligt.  
 
Upplands Fotbollförbund föreslår därför att även RFL skall omfattas av ett 
elitlicensreglemente, om möjligt anpassat efter dess annorlunda förutsättningar 
jämfört med SFL. 
 
 
Division 2 damer 
Upplands Fotbollförbund motser en utredning av rubricerad serienivå.  



 
Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 
Uppland Fotbollförbund anser att förslaget är bra och nödvändigt för att 
kvalitetssäkra vår tränarkår. 
 
Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
Upplands Fotbollförbund motser uppdatering av utredningens status i början av 
september. 
 
Fair Play-utredningen 
Upplands Fotbollförbund ställer sig mycket positiva till utredningen och har även 
börjat implementera vissa delar av storstadsdistriktens åtgärder under 2022. 
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Christine Stridsberg

Från: Micke Sundqvist <micke@vffboll.ac.se>
Skickat: den 28 juni 2022 14:02
Till: Christine Stridsberg
Kopia: Sara Häggström; Jörgen Ågren
Ämne: Yttranden på Remisserna

Nedan är sammanfattning av vad Västerbottens tycker i Remissfrågorna. 
 
/Micke 
 
 
 
§ 2 Remiss från TUK gällande inkomna motioner  
2.1 Motion från Göteborgs FF ang. nedre åldersgräns för nationella och regionala ungdomsserier  
VFF anser att vi ska spela vidare i P16 enligt det nya upplägget och utvärdera efter ett antal år då P16 allsvenskan fått prövas. 
 
2.2 Motion från Jämtland-Härjedalens FF ang. reseersättning i förbundsserier  
VFF anser att avvakta till dess utredningen är klar 
 
§ 3. Remiss från TUK gällande förslag på förändringar i tävlingsreglerna  
3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023  
A. Möjlighet till fem byten även i de högsta förbundsserierna m.m. OK  
B. Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur förbundsserier OK  
 
3.2 Elitlicensfrågor  
A. Elitlicensreglemente Svenska Futsalligan (SFL) OK  
 
§ 4. Utredningsuppdrag och rapporter  
4.1 Div. 2 damer  
VFF tycker inte detta är OK men att utredningen ska fortsätta och tydliggöra hur det kommer att se ut.  
Enkätfrågor ut till våra föreningar, Sara och Micke hanterar detta vidare inför remissrunda 2. 
 
4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna  
Försiktighetsprincipen bör gälla men TK ser inget fel i att ställa sådana krav om utbildningsmöjligheter kan ske.  
 
4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning  
Dagsläget är att vi bör avvakta vidare information om utredningens status i den remiss inför Representantskapet 2022 som 
sänds ut i början av september. 
 
4.4 Fair Play-utredningen  
TUK har för avsikt att tillsammans med Storstadsdistrikten ta fram en ”Fair Play”-manual, baserat på underlag och erfarenheter 
från pilotprojektet, vi avvaktar denna och ser över ev tillämpning i det egna distriktet då sådan skickats ut. 
 
 

Västerbottens Fotbollförbund 
Micke Sundqvist 
TÄVLINGSAVDELNINGEN 

Mullbergsvägen 11 B, 931 37, SKELLEFTEÅ 
Telefon. 0910-380 40 
Mob. 070-667 76 39 
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Västergötlands Fotbollförbund   0500-401110, val 1-8 
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Yttrande på Remissutskick  
28 juni till TUK inför 

Representantskapet 2022 
 

Västergötlands FF yttranden 
 
2. Inkomna motioner  
2.1 Motion från Göteborgs FF ang. nedre åldersgräns för nationella och regionala 
ungdomsserier  
Västergötlands FF ställer sig bakom Göteborgs FF motion och håller kvar den hållning 
vi hade inför fjolårets repskap angående en utökning av P16 Nationell. 
 
2.2 Motion från Jämtland-Härjedalens FF ang reseersättning i förbundsserier   
Västergötlands FF ställer sig bakom TUKs förslag att fortsätta att utreda frågan. 
 
3. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 
3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 
i) Möjlighet till fem byten även i de högsta förbundsserierna m.m. 
Västergötlands FF ställer sig bakom TUKs förslag 
 
ii) Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur förbundsserier 
Västergötlands FF ställer sig bakom TUKs förslag 
 
3.2 Elitlicensfrågor 
Västergötlands FF ställer sig bakom TUKs förslag 
 
4. Utredningsuppdrag och rapporter 
4.1 Div. 2 damer 
Västergötlands FF är positiva till att division 2 blir en förbundsserie. 
Resursförflyttning? Serieavgiften borde täcka och man tappar tre serier.   
 
4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna  
Västergötlands FF är positiva till Krav i de lägre förbundsserierna på utbildningsnivå i 
enlighet med vad som redovisas.  

4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning  
Västergötlands FF följer Utredningen avseende nationella utbildningsersättningar 
med stort intresse. 



4.4 Fair Play-utredning 
Västergötlands FF följer Fair Play utredningen med stort intresse.  
 
 
VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND  
Tävlingskommittén  
 
 
Marcus Ahlberg/TK Ordförande/VFF:s Repskapsledamot 
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Christine Stridsberg

Ämne: Sv: Remissutskick

 

Från: Christian Lundell (Örebro läns Fotbollförbund) <christian@olff.se>  
Skickat: den 29 juni 2022 21:11 
Till: Christine Stridsberg <christine.stridsberg@svenskfotboll.se> 
Kopia: Johan Ringaby <johan.r@olff.se> 
Ämne: Sv: Remissutskick 
 
Hej, 
 
Nedan yttranden på remissförslagen från Örebro Läns FF.  
 
Inkomna motioner: 
Göteborgs motion: Enligt TUK:s förslag  
Jämtland-Härjedalens FF:s motion: Enligt TUK:s förslag 
 
Tävlingsreglerna: 
Möjlighet till 5 byten: Enligt TUK:s förslag 
Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare: Enligt TUK:s förslag 
Elitlicensreglemente Futsal: OK.  
 
Utredningar och Rapporter: 
Div. 2 damer: Vi tycker det fungerar bra idag men vi inväntar konsekvensanalysen hur div. 2 ska kunna se ut i 
framtiden med upp- och nedflyttningar.  
Krav på tränarlicens: Vi håller med om att det inte ska införas i div. 3 herrar.   
Utredning avseende nationell utbildningsersättning: Bra.  
Fair Play utredningen: Bra. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  

 

Christian Lundell 
Tävlingsansvarig 
  
Örebro Läns Fotbollförbund 
TELEFON: +46 (0)19-17 55 49      
BESÖKS- och POSTADRESS: Karlsgatan 28, 703 41 Örebro 
christian@olff.se    www.olff.se  

 
 
 
 



Linköping 2022-06-16 

Svar från Östergötland avseende Remiss (1) inför SvFF:s 

Representantskapsmöte 2022 

 

2.1 Motion från Göteborgs FF ang. nedre åldersgräns för nationella och regionala ungdomsserier 

Östergötland ställer sig bakom SvFFs TUKs förslag att avslå motionen och göra en utredning av serien 

för att säkerställa matchmiljön samt att rätt föreningar deltar i serien på sikt. 

 

2.2 Motion från Jämtland-Härjedalens FF ang. reseersättning i förbundsserier 

Östergötland ställer sig bakom SvFFs TUKs förslag då de anser att motionen är besvarad utifrån 

tidigare utredning.  

3. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna  

3.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 

i) Möjlighet till fem byten även i de högsta förbundsserierna m.m. 

Östergötland ställer sig bakom SvFFs TUKs förslag att införa 5 avbytare även i de högsta 

förbundsserierna. 

ii) Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur förbundsserier 

Östergötland är positiva och ställer sig bakom SvFFs TUKs förslag att möjliggöra uteslutning ur 

förbundsserierna vid användning av obehöriga spelare. 

Östergötland önskar också ett tillägg där det framgår att uteslutna lag ur förbundsserierna placeras 

på den lägsta serienivån i distriktsserierna, istället för att respektive SDF ska fatta detta beslut. 

Givetvis bör det ges utrymme för särskilda skäl och annat beslut om så är nödvändigt. 

 

3.2 Elitlicensfrågor  

Östergötland är positiva till att införa Elitlicens för SFL. 

4. Utredningsuppdrag och rapporter  

4.1 Div. 2 damer 

Östergötland är positiva till att Dam Div 2 blir förbundsserier. 

4.2 Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 

Östergötland är positiva till det fortsatta arbetet. 

4.3 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

Östergötland avvaktar ytterligare information. 

4.4 Fair Play-utredningen 



Östergötland är positiva till arbetet som skett och anser sig ha användning av manual ev möjligheter i 

regelverket för det fortsatta arbete med Fair Play (Respekt i Fotboll lokalt). 

 

Östergötlands Fotbollförbunds Tävlingsutvecklingskommitté genom Carro Phalén. 



3.2 Svar på TUKs remiss nr.2 



 

 

2022-09-02  
 
 

Till  
Representantskapets ledamöter 

 
 
 
 

Remiss nr 2 inför Representantskapet 2022 
 
Remissen innehåller följande delar 

- Inledning 
- Tävlingsutvecklingskommitténs (TUK) tillkommande förslag på förändringar 

av tävlingsreglerna 
- TUK:s utredningsuppdrag 

 
 

1. Inledning  
 
Den 10 juni 2022 remitterade TUK inneliggande förslag på förändringar av SvFF:s 
tävlingsregler, inkl. motioner från Göteborgs FF respektive Jämtland-Härjedalens FF, 
till Representantskapets ledamöter (”Remiss 1”). Inkomna remissvar återfinns som 
bilaga 1. 
 
De förslag på hantering av inkomna motioner, förändringar av tävlingsreglerna samt 
status på utredningsuppdrag, som TUK presenterade i Remiss 1 i juni kvarstår i den 

mån de inte uttryckligen berörs i denna remiss. Detta innefattar bl.a. TUK:s förslag 
på hantering av årets två inkomna motioner samt förslaget angående införande av 
tränarlicens i div. 1 dam respektive div. 2 herr. Tidigare presenterade förslag 
kompletteras därtill med tillkommande förslag i denna remiss.  
 
Ert yttrande ska ha inkommit till TUK senast måndagen den 19 september 2022 och 
skickas till christine.stridsberg@svenskfotboll.se. Eventuella frågor om innehållet i 
förslagen kan besvaras av undertecknad, 08-735 95 32 eller e-postadress enligt ovan.  
  
Vänligen inkom med yttrande även om ni inte har andra synpunkter än att ni 
instämmer i TUK:s förslag. 
 
 

 
  

mailto:christine.stridsberg@svenskfotboll.se


 

 

 
2. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 

 

2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 

 

i) Förtydligande av förenings ansvar för supportrar m.m. 

 

Aktuella bestämmelser: 6 kap. 1 och 4 §§ TB 

 

Av 6 kap. 1 § TB följer att arrangerande och gästande förening är ansvariga 

för sina respektive spelares, funktionärers, ledares och supportrars 

uppförande inom arenan under eller i samband med match. Vidare följer 

av 6 kap. 4 § TB att förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i 

samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning – som 

exemplifieras med bland annat antändande av pyroteknik, inkastande av 

föremål och obehörigt beträdande av spelplanen – kan åläggas påföljd 

enligt 5 §. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad 

som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte 

heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen. 

 

För Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskans del kompletteras 

ovannämnda bestämmelser av relativt utförliga och specifika krav i de 

Särskilda tävlingsbestämmelserna. För föreningar på lägre nivåer finns 

däremot inga närmare bestämmelser eller vägledning i fråga om vad som 

måste göras för att motverka ordningsstörningar, respektive vad som i 

detta sammanhang kan anses utgöra fel eller försummelse. Detta leder till 

osäkerhet för föreningarna respektive till att de disciplinära 

prövningsorganen i vissa fall inte anser sig ha tillräckligt klart regelstöd för 

att ålägga påföljder i fall där detta vore befogat.  

 

Mot bakgrund av ovan föreslår TUK att nuvarande lydelse av 6 kap. 4 § TB 

kompletteras med förtydliganden i fråga om föreningars ansvar att 

motverka ordningsstörningar. Det kan exempelvis vara fråga om att 

tydliggöra ansvaret för föreningar att vidta alla rimliga åtgärder för att 

identifiera ordningsstörare, att ansöka om tillträdesförbud respektive att 

besluta om arrangemangsavstängning när ordningsstörare har 

identifierats, och att när omständigheterna så föranleder och det är 

praktiskt möjligt sätta upp kastnät. TUK avser att under hösten diskutera 

den närmare utformningen av en justerad bestämmelse med SvFF:s 

Säkerhetsgrupp.   

 

 

 



 

 

ii) Utökat antal ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det 

tekniska området 

 

Aktuella bestämmelser: 4 kap. 4–6 §§ TB 

 

Som förutskickades i Remiss 1 har det lyfts önskemål från framför allt SEF-

föreningar om att utöka antalet spelare och ledare som får tas upp på 

spelarförteckningen. I förbundsserierna får för närvarande högst sju 

ersättare tas upp på spelarförteckningen. Därtill gäller att högst 14 

personer, varav maximalt sju ersättare, får befinna sig i det tekniska 

området under match. Givet att maximalt antal ersättare antecknas är 

antalet ledare alltså begränsat till sju.  

 

Det kan noteras att Sverige ur ett internationellt perspektiv skiljer ut sig 

som ett av få länder med en begränsning om sju ersättare, då merparten av 

de europeiska ligorna tillåter nio eller i vissa fall elva-tolv ersättare. 

Flertalet tillåter även fler ledare än sju. 

 

Vid en analys av konsekvenserna av att utöka antalet tillåtna spelare 

konstaterar TUK att fler ersättare skulle möjliggöra större 

handlingsutrymme för ett lag att byta taktik under match respektive att 

ersätta skadade spelare med ett så bra alternativ som möjligt. Det skulle 

även innebära chans för fler spelare att få vara med på bänken med reell 

chans till inhopp, i stället för att sitta på läktaren. Detta ses som fördelar.  

 

Som en nackdel har i svaren från Remiss 1 lyfts en risk för större 

spelartrupper och fler spelare som sitter på bänken i stället för att få speltid 

i en annan förening. Även om risken inte helt kan negligeras kan 

konstateras att de flesta spelartrupperna, i vart fall högt upp i 

seriepyramiderna, redan är klart större än 18 spelare. Frågan är då snarast 

om möjligheten till fler ersättare i varje specifik match innebär en risk för 

att de totala spelartrupperna ökas. TUK bedömer denna risk som relativt 

låg då få svenska föreningar har ekonomi för att hålla sig med större 

spelartrupper än nödvändigt. En ytterligare risk som identifierats är att 

unga spelare fastnar på bänken i ett representationslag i stället för att spela 

med exempelvis U21- eller P19- lag. Även denna risk kan naturligtvis inte 

helt ignoreras. Samtidigt kan konstateras att i vart fall herrarnas U21-serie 

inte har match för viss förening samma dag som den föreningens 

representationslag spelar match. Det bör även beaktas att antalet ersättare 

på spelarförteckningen är ett maxantal och inget krav; även vid en ökning 

av det tillåtna antalet spelare kan respektive förening alltid välja att ta med 

ett färre antal spelare, om man bedömer att det är bättre för 

spelarutvecklingen i stort. För att inte de identifierade riskerna ska bli 



 

 

alltför stora är TUK dock av uppfattningen att det antal spelare som bör 

vara aktuellt att utöka till är maximalt nio. I sammanhanget ska även 

påminnas om att för distriktsserierna har SDF rätt att fastställa dels om 

avbytare eller ersättare används, dels – om ersättare används – hur många 

(för närvarande max sju) som får antecknas på spelarförteckningen (se 4 

kap. 5 § fjärde stycket TB). Vid en höjning av taket till nio finns alltså 

alltjämt möjlighet för distrikten att i distriktsserierna föreskriva ett lägre 

antal, om man anser att det bäst gynnar tävlingarna och 

spelarutvecklingen i berörda serier. 

 

Slutligen bör konstateras att ett utökat antal ersättare påverkar nuvarande 

regel om hemmafostrade spelare. Enligt 4 kap. 4 § första stycket TB gäller 

att vid match i Allsvenskan – Ettan samt OBOS Damallsvenskan och 

Elitettan, samt kval till Allsvenskan och Superettan, ska minst hälften av 

antalet spelare som antecknas på spelarförteckningen vara hemmafostrade. 

Antecknas ett ojämnt antal spelare på spelarförteckningen ska andelen 

hemmafostrade spelare vara i majoritet. Med nuvarande tak för antal 

ersättare innebär regeln att det alltid kommer vara minst två 

hemmafostrade spelare på planen. En utökning till nio ersättare utan 

ändring av regeln om hemmafostrade spelare skulle i och för sig innebära 

att laget behövde ha tio hemmafostrade spelare på spelarförteckningen, 

men även att det garanterat minsta antalet hemmafostrade spelare på 

planen skulle minska till en. Givet grundsyftet med att regeln om 

hemmafostrade spelare finns, dvs. att säkerställa utvecklingen av unga 

spelare i Sverige, vore detta olyckligt. Bland annat finns med en sådan 

ändring risk för att föreningar köper in äldre spelare från andra länder i 

stället för att satsa på egna talanger.  

Mot ovan bakgrund överväger TUK att till Representantskapet föreslå att 

antalet tillåtna personer i det tekniska området utökas till 18 stycken, 

varav maximalt nio ersättare. För att inte öka risken för färre 

hemmafostrade spelare bör vid en sådan ändring även regeln om 

hemmafostrade spelare justeras så att samma praktiska effekt som idag, 

dvs. att minst två hemmafostrade spelare alltid finns på planen, uppnås. 

TUK kommer ta slutlig ställning till om förslaget ska tas vidare mot 

Representantskapet efter inkomna remissvar samt efter dialog med 

Anläggningskommittén (då en utökning av antalet ersättare och ledare 

även påverkar bl.a. storlek på tekniska områden, tillgång till sittplatser 

inom detta, utrymme i omklädningsrum m.m.). 

 

 

 



 

 

 

iii) Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift 

 

Aktuell bestämmelse: 2 kap. 13 § TB 

 

Enligt 2 kap. 13 § TB gäller att förening är skyldig att före seriestart erlägga 

avgift för deltagande i förbundsserie med belopp som följer av 

bestämmelsen, respektive att SDF-styrelse beslutar om serieavgift för 

distriktsserierna. Av bestämmelsen framgår dock inte någon omedelbar 

konsekvens av att inte betala avgiften. Den naturliga konsekvensen är att 

föreningen inte tillåts starta seriespelet. I vissa fall kan detta dock ha skett 

ändå; exempelvis om tävlingsadministratören medgett visst anstånd med 

betalningen. Under nuvarande regelverk har tävlingsadministratören i 

sådant fall inget klart regelstöd för att utesluta föreningen från fortsatt spel 

i tävlingen. Detta kan leda till att föreningen kan spela vidare en hel säsong 

utan att reglera befintlig skuld, och i värsta fall dra på sig ytterligare 

skulder för exempelvis domarkostnader, utan konsekvens.  

 

TUK föreslår mot bakgrund av ovan att det i 2 kap. 13 § TB uttryckligen 

regleras att underlåtenhet att betala föreskriven serieavgift kan medföra att 

berört lag nekas deltagande i aktuell tävling, eller för det fall tävlingen 

påbörjats, att berört lag utesluts ur tävlingen. 

 

iv) Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga 
om spelares behörighet 
 
Aktuella bestämmelser: 6. kap. 18 § TB m.m. 
 

Enligt 6 kap. 18 § TB gäller att om förening använt sig av obehörig spelare i 

viss match ska den icke-felande föreningen erhålla tre poäng samt tilldelas 

målskillnaden 3-0, eller resultatet i matchen om detta är mer fördelaktigt 

för den icke-felande.  

 

En spelare kan exempelvis vara obehörig om denne till följd av utvisning i 

föregående match eller genom ackumulerade varningar är avstängd i 

aktuell match. En spelare kan även vara obehörig om denne inte är 

registrerad i föreningen, eller har registrerats i strid med gällande 

regelverk.  

 

Det är alltid föreningens ansvar att säkerställa att de spelare man ställer 

upp med i en viss match är behöriga. Det saknar alltså normalt betydelse 

om man uppsåtligen spelat med obehöriga spelare (jfr. dock TUK:s förslag 



 

 

i remiss 1 om möjlighet till uteslutning i sådana fall) eller om det blivit 

konsekvensen av missförstånd gällande regelverkets innebörd, tekniska 

problem i Fogis osv. Någon annan ordning är knappast lämplig givet att 

det då skulle öppna upp för föreningar att undkomma konsekvenserna av 

att ha använt obehörig spelare genom att skylla på okunskap. Däremot kan 

konstateras att det i vissa fall, framför allt i fråga om registrering och 

användande av spelare som inte är EU-medborgare, kan vara oklart vad 

regelverket innebär. Det har även förekommit situationer där SvFF:s 

kanslipersonal haft en viss syn på regelverket, medan det prövande 

organet – dvs. Disciplinnämnden efter anmälan från annan förening – gjort 

en annan bedömning. I praktiken medför alltså detta den olyckliga 

situationen att en förening inte på förhand kan få besked om en viss 

spelare är behörig eller inte. Föreningen lämnas då med alternativet att inte 

använda en spelare för att undvika risk för bestraffning, alternativt att 

chansa och hoppas på att Disciplinnämnden bedömer spelaren behörig i 

efterhand. Denna ordning är naturligtvis olycklig, då det knappast är 

regelverkets syfte att straffa föreningar som gjort vad de har kunnat för att 

säkerställa sin efterlevnad av befintliga regler. 

 

För att motverka denna typ av olyckliga situationer föreslår TUK att det i 

TB införs en uttrycklig rätt för tävlingsstyrelsen att på förhand lämna 

besked i fråga om en spelares behörighet. Ett sådant beslut ska utformas så 

att det klart framgår vilka omständigheter som legat till grund för beslutet 

respektive under vilken tidsperiod beslutet gäller, och vara bindande vid 

en efterföljande anmälan om obehörig spelare under förutsättning att 

omständigheterna som legat till grund för förhandsbeskedet alltjämt är 

korrekta.  

 

2.2 Förslag till Representationsbestämmelser (RB) 2023 

 

i) Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden 

Aktuell bestämmelse: 2 kap. 5 § andra stycket RB 

Enligt gällande representationsbestämmelser får amatörspelare fritt övergå 

till ny förening under frimånaden, den 15 november-15 december. 

Därutöver får övergång som huvudregel endast göras om spelarens 

aktuella förening godkänner övergång. Det enda undantaget från detta är 

enligt 2 kap. 5 § andra stycket RB situationen där spelaren flyttat av icke-

fotbollsrelaterade skäl samt det även i övrigt föreligger särskilda skäl för 

att bevilja dispens. Med nuvarande regelverk kan alltså dispens aldrig 

medges om spelaren inte flyttat, oavsett hur starka skäl som finns i övrigt. 



 

 

Även om den absoluta merparten av föreningarna hittar bra lösningar för 

spelare som utanför frimånaden inte kan eller vill spela kvar i sin förening 

förekommer dessvärre undantag, där nuvarande begränsade 

dispensmöjligheter kan medföra problem. Exempelvis kan tänkas fall där 

spelare valt viss förening utifrån representationslagets serietillhörighet, 

men denna på grund av brister eller regelöverträdelser från föreningens 

sida ändras efter den 15 december. För att undvika denna typ av närmast 

stötande fall föreslås att nuvarande dispensbestämmelse kompletteras med 

en möjlighet för TK att bevilja dispens när det föreligger synnerliga skäl. Det 

bör understrykas att synnerliga skäl innebär en hög ribba och att dispens 

därmed endast ska beviljas i undantagsfall. 

 

TUK föreslår att 2 kap. 5 § andra stycket RB kompletteras enligt nedan 

(tillägg i rött).  

 

På ansökan från spelare får TK meddela undantag från första stycket om 

övergång sker till följd av att spelaren flyttat på grund av skäl som inte 

relaterar till spelarens utövande av fotboll samt att det även i övrigt 

föreligger särskilda skäl för undantag. TK får även i andra fall meddela 

undantag från första stycket om det föreligger synnerliga skäl. 

 

ii) Justeringar avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m. 

Aktuell bestämmelse: 3 kap. 11 § RB 

Under våren 2022 har SvFF:s Juridikavdelning gjort en första översyn av 

SvFF:s regelverks överensstämmelse med FIFA:s regelverk. Sådan 

överensstämmelse är i många fall nödvändig bland annat för att säkerställa 

att SvFF och dess föreningar inte drabbas av disciplinära påföljder för 

underlåtenhet att följa FIFA:s regelverk, samt för att säkerställa att svenska 

spelare i möjligaste mån har samma rättigheter och skyldigheter som 

utländska spelare i en svensk förening. I samband med översynen har 

bland annat noterats ett behov, framför allt i pedagogiskt syfte, av att göra 

vissa justeringar i fråga om förutsättningarna för att häva ett spelaravtal i 

förtid respektive vilka konsekvenser som följer av en obefogad hävning 

(primärt skadeståndsskyldighet). Därtill finns, i ljuset av under 2021 

nyinförda FIFA-bestämmelser, behov av att komplettera SvFF:s befintliga 

regelverk med bestämmelser avseende tränares avtal. Förslag på 

regeltexter avses att skickas ut inför Representantskapet. 

 

 

 



 

 

2.3 Förslag till Särskilda tävlingsbestämmelser (STB) herr 2023 

 

i) Förtydligande av krav på kameraövervakningssystem 

Aktuell bestämmelse: punkt 55 i arenakraven för Allsvenskan 

Av nuvarande arenakrav för Allsvenskan, punkt 55, framgår att 

”Övervakningskamerorna ska användas för att klart och tydligt 

kunna identifiera åskådare på arenans samtliga läktare”. I praktiken 

har matchdelegater och SvFF:s säkerhetsansvariga noterat att det på 

flertalet allsvenska arenor förekommer kamerasystem vars kvalitet 

inte är tillräcklig för att kunna identifiera åskådare på individnivå; 

med andra ord filmas samtliga läktare, men bilderna blir för dåliga 

för att efter ordningsstörningar kunna identifiera individer. Detta är 

problematiskt eftersom det har en stor negativ inverkan på 

möjligheten att få bort ordningsstörande supportrar från arenorna i 

form av lagföring och tillträdesförbud/arrangemangsavstängning.  

Mot ovan bakgrund föreslås att aktuellt arenakrav justeras på så sätt 

att bestämmelsen får följande lydelse; ” Övervakningskamerorna 

ska användas för att klart och tydligt kunna identifiera samtliga 

åskådare på arenans samtliga läktare”. 

 

2.4 Förslag till Elitlicensreglementen 

 
i) Införande av elitlicensreglemente för Elitettan 

 

I remiss 2 inför Representantskapet 2021 presenterades, efter önskemål 

från EFD, förslag på att införa ett elitlicensreglemente för Elitettan. 

Förslaget innehöll följande huvudsakliga delar; 

 

A-kriterier: 

 

• Krav på auktoriserad eller godkänd revisor. 

• Krav att räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 augusti till 

professionella spelare, och i förekommande fall till klubbdirektör, 

huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-lag eller 

ungdomsansvarig. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 augusti avseende 

skatt och arbetsgivaravgifter. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 augusti till annan 

medlemsförening, eller till utländsk klubb avseende spelarövergång. 



 

 

• Krav att inga förfallna skulder finns per 31 augusti till SvFF eller till 

SDF. 

• Krav att årsmötesprotokoll finns Licensnämnden tillhanda senast den 

1 oktober. 

• Krav att förening senast den 1 oktober (och tidigast den 24 

september) kan visa att den har ekonomiska förutsättningar att 

fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år. 

 

B-kriterier: 

• Krav att underskriven och av årsmöte godkänd årsredovisning 

inklusive revisionsberättelse finns Licensnämnden tillhanda senast 

den 30 april. 

• Krav att på av SvFF upprättade blanketter rapportera till 

Licensnämnden senast den 30 april föreningens ekonomi för det 

senaste räkenskapsåret. 

• Krav att huvudtränare ska inneha en giltig UEFA A-licens, eller 

påbörjat utbildning för UEFA A-licens, eller inneha motsvarande 

licens utfärdat av annan konfederation inom FIFA. 

• Krav att vid uppkommen tränarvakans ny kvalificerad tränare 

övertar huvudtränarrollen inom 60 dagar. 

• Krav på att årlig medicinsk undersökning genomförs av hela A-

truppen. 

 

Efter att EFD under hösten 2021 landade i att klubbarna inte var redo för 

ett krav på elitlicens till säsongen 2022 lades inget förslag om detta till 

Representantskapet 2021. EFD har emellertid, tillsammans med SvFF:s 

licensansvarige, arbetat vidare med frågan under 2022 och på nytt 

framfört önskemål om att elitlicens införs för Elitettan. Detta förslag 

remitterades därför nu på nytt, och TUK kommer därefter ta ställning till 

om ett förslag på reglemente ska hanteras på årets Representantskap.  

 

3. TUK:s utredningsuppdrag 
 

3.1 Div. 2 damer 

 

I Remiss 1 beskrevs att TUK skulle genomföra en analys av antalet serier 

som skulle kunna vara aktuella på div. 2-nivån samt hur antalet 

uppgångar i så fall borde fördelas. I det analysarbete som har genomförts 

har TUK fört ett resonemang om vikten av att fotbollsutvecklingen är i 

fokus och att tävlingsstrukturen sätts därefter. Det har i detta sammanhang 

varit viktigt att beakta andra projekt inom svensk fotboll, såsom projekten 



 

 

Ökad samverkan och Spelarutbildningen- en helhet 2.0 (SUB 2.0), samt hur 

processerna i dessa projekt kan komma att påverka frågan om strukturen 

för div. 2 damer. En av slutsatserna från utvärderingen av SUB 2.0 var 

exempelvis att man ska verka för att förstärka regionerna och skapa en 

tydlighet i rollfördelningen mellan SvFF och SDF. Vidare har det beskrivits 

att syftet med projektet SUB 2.0 var att skapa förutsättningar för 

spelarutbildning och fotbollsutveckling samt att säkra goda 

utvecklingsmiljöer över hela landet. Därtill arbetas det, inom ramen för 

projektet Ökad samverkan, med att skapa en tätare samverkan inom 

tävlingsområdet genom exempelvis gemensamma serier regionalt. I det 

fall man skulle formalisera en reducerad seriepyramid med ett färre antal 

serier utan regionalt inflytande på div. 2-nivån menar TUK att det finns en 

risk att dessa utvecklingsprocesser kan komma att motverkas. Därtill ser 

TUK en särskild problematik i Norrland där reseavstånden i varje 

seriegrupp skulle bli väldigt stora, vilket i sin tur skulle kunna riskera 

föreningsmiljöerna i området. TUK konstaterar också att den primära 

orsaken till en önskad förändring är administrativ (tydlighet i 

seriesammansättning, gemensamma regler och ärendehantering) snarare 

än en naturlig önskan från berörda föreningar att förändra 

förutsättningarna för fotbollsutveckling och tävlingsformat.  

 

TUK anser samtidigt att det finns ett värde i att skapa en tydlighet i den 

administrativa hanteringen och i att hitta en modell som skulle möjliggöra 

ett enhetligt regelverk för serienivån, med en beslutsordning som går i linje 

med SvFF:s stadgar.  

 

Utifrån ovan resonemang föreslår TUK att SvFF div. 2, damer, från och 

med säsongen 2024 blir förbundsserier, vilket i så fall skulle möjliggöra ett 

gemensamt regelverk för serienivån och en tydlighet i beslutsordningen. 

För att fortfarande skapa en flexibilitet för de regionala och lokala 

förutsättningarna föreslår TUK att antalet uppgångar till div. 1 även 

fortsättningsvis fördelas per landsdel, med samma antal som det är idag. 

En förutsättning för att detta ska fungera är att det inför varje års 

kommande säsong sker en tät dialog mellan SvFF och respektive landsdel. 

Detta då antalet serier ska sättas utifrån de regionala förutsättningarna och 

anpassas efter de uppgångar som landsdelen har.  

 

Förslaget innebär att vissa administrativa gränser även fortsättningsvis 

kommer att uppstå genom att exempelvis ett lag i södra Norrland tillhör 

just Norrlandsregionen men kanske snarare önskar spela i en serie i 



 

 

Svealand. Dessutom finns en risk för tvångsnedflyttning i det fall ”fel” lag 

åker ur. Dessa aspekter menar dock TUK är något som finns redan idag i 

div. 2, damer, och anser att de fördelar som förslaget innebär – dvs ett 

regionalt inflytande och en ökad flexibilitet - överväger. Förslaget medför 

också en ökad administration för SvFF. I dagsläget är bedömningen att det 

inte finns resurser på SvFF:s tävlingsavdelning för detta, vilket gör att det 

måste skjutas till resurser i det fall Representantskapet beslutar enligt 

TUK:s förslag.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår TUK, 

 

att  div. 2, damer ska bli en förbundsserie från och med 

säsongen 2024, 

 

att  antalet serier för div. 2, damer, fastställs utifrån en dialog 

med respektive landsdel inför varje års kommande säsong, 

 

att  antalet uppgångar till div. 1 fördelas per landsdel, Götaland 

(4), Svealand (3) och Norrland (2) och uppgångar till div. 2 

fastställs utifrån en dialog med respektive landsdel,  

 

att det uppdras till Förbundsstyrelsen att senast i mars 2023, 

och efter samråd med respektive landsdel, besluta om det 

tävlingsmässiga regelverket för div. 2, samt 

 

att  det uppdras till Förbundsstyrelsen att säkerställa att det 

tillförs nödvändiga resurser till SvFF:s tävlingsavdelning för 

att hantera den ökade administration som beslutet innebär 

på förbundsnivå. 

 

3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

 

Som nämndes i Remiss 1 är systemet och regelverket rörande nationell 

utbildningsersättning komplext. Utifrån den utredning av frågorna TUK gjort 

hittills kan konstateras att det alltjämt inte bedöms möjligt att åstadkomma 

önskemålet om att säkerställa mindre föreningars rätt med några mindre 

justeringar av regelverket. Den arbetsgrupp under TUK som utreder frågan 

kommer därför att titta närmare på alternativa modeller. Parallellt med detta 

är en uppdatering av Fogis, som kommer medföra avisering till förening om 

att rätt till utbildningsersättning kan föreligga, på gång med planerad 

lansering under hösten 2022. Innan ytterligare justeringar i befintligt regelverk 



 

 

görs är det av intresse att så långt som möjligt utvärdera konsekvenserna av 

denna praktiska förändring. 

 

Mot ovan bakgrund avser TUK att föreslå Representantskapet att 

utredningsuppdraget förlängs med återrapportering till Representantskapet 

2023. 

 

3.3 Fair Play-utredningen 

 

I Remiss 1 redogjordes för bakgrunden till och pågående status på Fair Play-

projektet, liksom TUK:s avsikt att föreslå att Representantskapet att besluta 

om vissa justeringar i TB respektive att tillsammans med de distrikt som ingått 

i pilotprojektet, ta fram en ”Fair Play”-manual, baserat på underlag och 

erfarenheter från pilotprojektet.  

 

Efter inkomna remissvar kan konstateras att responsen på TUK:s förslag varit 

positiv samt att flertalet distrikt, utöver de tre distrikt som ingått i 

pilotprojektet, uttryckt avsikt och vilja att använda sig av Fair Play-

modellerna kommande säsong. Representanter från pilotdistrikten har även 

presenterat sitt arbete under Ordförandekonferensen i juli 2022. Mot denna 

bakgrund avser TUK att föreslå Representantskapet att anta ett tillägg i TB 

enligt nedan (där begreppet ”Fair Play-trappan” kommer att definieras 

separat och närmare föreskrifter kommer att tillgängliggöras inför säsongen 

2023).  

 

I distriktsserierna beslutar SDF om Fair Play-trappan ska tillämpas samt för 

vilka serier. SDF som tillämpar Fair Play-trappan ska följa de av SvFF 

fastställda föreskrifterna för användningen av denna.  

 

Förening som genom deltagande i tävling omfattas av Fair Play-trappan kan av 

SDF utsett organ ådömas  påföljd om poängavdrag om maximalt nio poäng 

eller, i särskilt allvarliga fall, uteslutning. Beslutet ska avfattas skriftligen samt 

innehålla uppgift om att beslutet får överklagas.  

  

Beslut enligt andra stycket får överklagas i enlighet med vad som gäller för 

överklagande av beslut om  tävlingsbestraffning enligt 7 kap.  

 

Utöver förslaget att Representantskapet antar ett tillägg i TB i linje med ovan 

kommer arbetet med att ta fram föreskrifter och manual att fortgå under 

hösten och fram till Representantskapet, där en slutlig rapport över 

utredningen avses att redovisas. 



 

 

 

---------------- 
 

Med vänlig hälsning 
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 
 
 
Christine Stridsberg (enligt uppdrag) 
Förbundsjurist 
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Christine Stridsberg

Från: Paul Flingmark <pafl0325@gmail.com>
Skickat: den 14 september 2022 22:17
Till: Christine Stridsberg
Kopia: Bohusläns FF; Maria Niklasson (Bohusläns FF)
Ämne: Svar från Bohusläns FF på remiss två till redskapet 2022

Hej, 
 
Vi ser ingen anledning till att ändra de svar och synpunker vi framförde vid remissomgång ett, förutom att vi stödjer 
TUK förslag avseende möjligheten att utesluta lag som använder obehöriga spelare. 
 
Vi instämmer också med TUKs förslag på de i remissomgång två tillkommande frågorna kring TB och RB i punkterna 
2.1, 2.2, 2.3 samt 2.4. 
 
Med vänlig hälsning,  
Paul Flingmark  
Bohusläns FF 
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Svar på remiss  inför Representantskapet 2022 
 
I följande brev finns svar från Dalarnas Fotbollförbunds tävlingskommitté på remissrunda 2 
inför Representantskapet 2022. 
 
Inga nya tillägg görs på förslagen i runda 1 . Där står Dalarnas svar fast från förra gången.  
 
Punkter i remissen 
 
2.  TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 

 
2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 
 

i) Förtydligande av förenings ansvar för supportrar m.m. 

o Dalarna anser att det är bra med fler verktyg vid ärenden av den karaktär som 

beskrivs i paragrafen i TB. 

 

ii) Utökat antal ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det tekniska 

området 

o Dalarnas FF ser att det finns en risk att fler spelare sitter på bänken mer än dom 

spelar i de lägre förbundsserierna. 

o Självklart måste regeln kring hemmafostrade spelare ses över vid eventuellt 

positivt beslut i införandet av 18 personer i det tekniska området.  

o En utökning kan också bli en kostnadsfråga för föreningar och kommuner att 

utöka tillgången till sittplatser m.m vi det tekniska området.  

 

iii) Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift 

o Ett bra verktyg som tillkommer 

o Bör inte övriga oreglerade skulder även stå med här? 

 

iv) Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga om 

spelares behörighet 

o Det är lite rörigt skrivet men utöver det ingen direkt åsikt i frågan. 
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2.2 Förslag till Representationsbestämmelser (RB) 2023 
 

i) Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden  

o Bra tillägg  

 

ii) Justeringar avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m. 

o Inget att tillägga 

2.3 Förslag till Särskilda tävlingsbestämmelser (STB) herr 2023 
 

i) Förtydligande av krav på kameraövervakningssystem  

o Bra tillägg  

 

2.4 Förslag till Elitlicensreglementen 
 

i) Införande av elitlicensreglemente för Elitettan 

o Är Elitettanföreningarna för detta så har vi 9nget att tillägga 

3. TUK:s utredningsuppdrag 
 
 3.1 Div. 2 Damer 

o Dalarnas FF ställer sig fortsatt frågande till varför detta skall införas nu. Den 

förändring som görs just nu behöver sätta sig först. 

o Upplägget som finns i Svealand just nu fungerar väl  

o Om förslaget däremot går igenom ser det märkligt ut med att-satserna där t.ex. 

uppgångar skall fördelas utifrån landsdelar men att serierna skall vara fritt fördelade 

över landet men i samråd med SDF:n. 

o Hur förhåller det här sig till ökad samverkan? 

o Den stora utredningen om flickfotboll 13-23 år bör inväntas för att få en bild av hur 

det bör se ut nedifrån och upp. 

o Om SvFF behöver anställa fler kommer då resurser försvinna från SDF:n? 

3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
o Bra med en fortsatt utredning 

o Nivåerna bör behållas som idag  
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3.3 Fair Play-utredningen 
o Dalarnas FF ställer sig fortsatt positiva till Fair Play-trappan. Framförallt nu när det 

under andra halvan av 2022 eskalerat i tråkiga händelser i distriktet. 

o Däremot behöver SDF:n få föreskrifterna mycket tidigare än inför säsongen 2023. Så 

det är viktigt att det definieras senast till SvFFs repskap 2022. 

Detta är trots allt något som SDF:n skall ta beslut om på sina Repskap dvs. gällande 

införandet av det i distriktet. Det blir inte lika lätt att synliggöra och motivera för 

föreningarna varför något ska införas när det inte går att visa upp vilka 

förutsättningar som kommer gälla 2023 och framåt.  

o SDF bör ha viss handlingsfrihet i utformandet utifrån lokala förutsättningar som kan 

råda. T.ex. i ökad samverkan mellan distrikten som här i vårat NaFu-distrikt där vi har 

gemensamma serier för ungdomar. 

o Ledare varningar och avvisningar för också ingå i trappan vilket det som vi förstått 

det inte är fallet nu.  

 
Hälsningar Tävlingskommittén Dalarnas Fotbollförbund genom Niklas Gabrielsson 



2022-09-02 

Till  

Representantskapets ledamöter 

Remiss nr 2 inför Representantskapet 2022 

Remissen innehåller följande delar 

- Inledning 

- Tävlingsutvecklingskommitténs (TUK) tillkommande förslag på förändringar  

av tävlingsreglerna 

- TUK:s utredningsuppdrag 

1. Inledning  

Den 10 juni 2022 remitterade TUK inneliggande förslag på förändringar av SvFF:s  

tävlingsregler, inkl. motioner från Göteborgs FF respektive Jämtland-Härjedalens FF, 

till Representantskapets ledamöter (”Remiss 1”). Inkomna remissvar återfinns som  

bilaga 1. 

De förslag på hantering av inkomna motioner, förändringar av tävlingsreglerna samt 

status på utredningsuppdrag, som TUK presenterade i Remiss 1 i juni kvarstår i den  

mån de inte uttryckligen berörs i denna remiss. Detta innefattar bl.a. TUK:s förslag  

på hantering av årets två inkomna motioner samt förslaget angående införande av  

tränarlicens i div. 1 dam respektive div. 2 herr. Tidigare presenterade förslag 

kompletteras därtill med tillkommande förslag i denna remiss. 

Ert yttrande ska ha inkommit till TUK senast måndagen den 19 september 2022 och  

skickas till christine.stridsberg@svenskfotboll.se. Eventuella frågor om innehållet i  

förslagen kan besvaras av undertecknad, 08-735 95 32 eller e-postadress enligt ovan. 

Vänligen inkom med yttrande även om ni inte har andra synpunkter än att ni  

instämmer i TUK:s förslag. 

 

2. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 

 

2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 

i) Förtydligande av förenings ansvar för supportrar m.m. 

Aktuella bestämmelser: 6 kap. 1 och 4 §§ TB 



Av 6 kap. 1 § TB följer att arrangerande och gästande förening är ansvariga  

för sina respektive spelares, funktionärers, ledares och supportrars  

uppförande inom arenan under eller i samband med match. Vidare följer  

av 6 kap. 4 § TB att förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i  

samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning – som  

exemplifieras med bland annat antändande av pyroteknik, inkastande av  

föremål och obehörigt beträdande av spelplanen – kan åläggas påföljd  

enligt 5 §. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad  

som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte  

heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen. 

För Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskans del kompletteras  

ovannämnda bestämmelser av relativt utförliga och specifika krav i de  

Särskilda tävlingsbestämmelserna. För föreningar på lägre nivåer finns  

däremot inga närmare bestämmelser eller vägledning i fråga om vad som  

måste göras för att motverka ordningsstörningar, respektive vad som i  

detta sammanhang kan anses utgöra fel eller försummelse. Detta leder till  

osäkerhet för föreningarna respektive till att de disciplinära  

prövningsorganen i vissa fall inte anser sig ha tillräckligt klart regelstöd för  

att ålägga påföljder i fall där detta vore befogat.  

Mot bakgrund av ovan föreslår TUK att nuvarande lydelse av 6 kap. 4 § TB  

kompletteras med förtydliganden i fråga om föreningars ansvar att  

motverka ordningsstörningar. Det kan exempelvis vara fråga om att  

tydliggöra ansvaret för föreningar att vidta alla rimliga åtgärder för att  

identifiera ordningsstörare, att ansöka om tillträdesförbud respektive att  

besluta om arrangemangsavstängning när ordningsstörare har  

identifierats, och att när omständigheterna så föranleder och det är  

praktiskt möjligt sätta upp kastnät. TUK avser att under hösten diskutera  

den närmare utformningen av en justerad bestämmelse med SvFF:s 

Säkerhetsgrupp. 

EFD stödjer TUK:s förslag 

 



ii) Utökat antal ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det  

tekniska området 

Aktuella bestämmelser: 4 kap. 4–6 §§ TB 

Som förutskickades i Remiss 1 har det lyfts önskemål från framför allt SEF föreningar om att utöka 

antalet spelare och ledare som får tas upp på  

spelarförteckningen. I förbundsserierna får för närvarande högst sju  

ersättare tas upp på spelarförteckningen. Därtill gäller att högst 14  

personer, varav maximalt sju ersättare, får befinna sig i det tekniska  

området under match. Givet att maximalt antal ersättare antecknas är  

antalet ledare alltså begränsat till sju.  

Det kan noteras att Sverige ur ett internationellt perspektiv skiljer ut sig 

som ett av få länder med en begränsning om sju ersättare, då merparten av  

de europeiska ligorna tillåter nio eller i vissa fall elva-tolv ersättare. 

Flertalet tillåter även fler ledare än sju. 

Vid en analys av konsekvenserna av att utöka antalet tillåtna spelare  

konstaterar TUK att fler ersättare skulle möjliggöra större  

handlingsutrymme för ett lag att byta taktik under match respektive att  

ersätta skadade spelare med ett så bra alternativ som möjligt. Det skulle  

även innebära chans för fler spelare att få vara med på bänken med reell  

chans till inhopp, i stället för att sitta på läktaren. Detta ses som fördelar.  

Som en nackdel har i svaren från Remiss 1 lyfts en risk för större  

spelartrupper och fler spelare som sitter på bänken i stället för att få speltid  

i en annan förening. Även om risken inte helt kan negligeras kan  

konstateras att de flesta spelartrupperna, i vart fall högt upp i  

seriepyramiderna, redan är klart större än 18 spelare. Frågan är då snarast  

om möjligheten till fler ersättare i varje specifik match innebär en risk för  

att de totala spelartrupperna ökas. TUK bedömer denna risk som relativt  

låg då få svenska föreningar har ekonomi för att hålla sig med större  

spelartrupper än nödvändigt. En ytterligare risk som identifierats är att  

unga spelare fastnar på bänken i ett representationslag i stället för att spela  

med exempelvis U21- eller P19- lag. Även denna risk kan naturligtvis inte  



helt ignoreras. Samtidigt kan konstateras att i vart fall herrarnas U21-serie  

inte har match för viss förening samma dag som den föreningens  

representationslag spelar match. Det bör även beaktas att antalet ersättare  

på spelarförteckningen är ett maxantal och inget krav; även vid en ökning  

av det tillåtna antalet spelare kan respektive förening alltid välja att ta med  

ett färre antal spelare, om man bedömer att det är bättre för  

spelarutvecklingen i stort. För att inte de identifierade riskerna ska bli  

alltför stora är TUK dock av uppfattningen att det antal spelare som bör  

vara aktuellt att utöka till är maximalt nio. I sammanhanget ska även  

påminnas om att för distriktsserierna har SDF rätt att fastställa dels om  

avbytare eller ersättare används, dels – om ersättare används – hur många  

(för närvarande max sju) som får antecknas på spelarförteckningen (se 4  

kap. 5 § fjärde stycket TB). Vid en höjning av taket till nio finns alltså  

alltjämt möjlighet för distrikten att i distriktsserierna föreskriva ett lägre  

antal, om man anser att det bäst gynnar tävlingarna och  

spelarutvecklingen i berörda serier. 

Slutligen bör konstateras att ett utökat antal ersättare påverkar nuvarande  

regel om hemmafostrade spelare. Enligt 4 kap. 4 § första stycket TB gäller  

att vid match i Allsvenskan – Ettan samt OBOS Damallsvenskan och  

Elitettan, samt kval till Allsvenskan och Superettan, ska minst hälften av  

antalet spelare som antecknas på spelarförteckningen vara hemmafostrade.  

Antecknas ett ojämnt antal spelare på spelarförteckningen ska andelen  

hemmafostrade spelare vara i majoritet. Med nuvarande tak för antal  

ersättare innebär regeln att det alltid kommer vara minst två  

hemmafostrade spelare på planen. En utökning till nio ersättare utan  

ändring av regeln om hemmafostrade spelare skulle i och för sig innebära  

att laget behövde ha tio hemmafostrade spelare på spelarförteckningen,  

men även att det garanterat minsta antalet hemmafostrade spelare på  

planen skulle minska till en. Givet grundsyftet med att regeln om  

hemmafostrade spelare finns, dvs. att säkerställa utvecklingen av unga  

spelare i Sverige, vore detta olyckligt. Bland annat finns med en sådan  



ändring risk för att föreningar köper in äldre spelare från andra länder i  

stället för att satsa på egna talanger.  

Mot ovan bakgrund överväger TUK att till Representantskapet föreslå att  

antalet tillåtna personer i det tekniska området utökas till 18 stycken,  

varav maximalt nio ersättare. För att inte öka risken för färre  

hemmafostrade spelare bör vid en sådan ändring även regeln om  

hemmafostrade spelare justeras så att samma praktiska effekt som idag,  

dvs. att minst två hemmafostrade spelare alltid finns på planen, uppnås.  

TUK kommer ta slutlig ställning till om förslaget ska tas vidare mot  

Representantskapet efter inkomna remissvar samt efter dialog med  

Anläggningskommittén (då en utökning av antalet ersättare och ledare  

även påverkar bl.a. storlek på tekniska områden, tillgång till sittplatser  

inom detta, utrymme i omklädningsrum m.m.). 

EFD stödjer TUK:s resonemang 

 

iii) Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift 

Aktuell bestämmelse: 2 kap. 13 § TB 

Enligt 2 kap. 13 § TB gäller att förening är skyldig att före seriestart erlägga  

avgift för deltagande i förbundsserie med belopp som följer av  

bestämmelsen, respektive att SDF-styrelse beslutar om serieavgift för  

distriktsserierna. Av bestämmelsen framgår dock inte någon omedelbar  

konsekvens av att inte betala avgiften. Den naturliga konsekvensen är att  

föreningen inte tillåts starta seriespelet. I vissa fall kan detta dock ha skett  

ändå; exempelvis om tävlingsadministratören medgett visst anstånd med  

betalningen. Under nuvarande regelverk har tävlingsadministratören i  

sådant fall inget klart regelstöd för att utesluta föreningen från fortsatt spel  

i tävlingen. Detta kan leda till att föreningen kan spela vidare en hel säsong  

utan att reglera befintlig skuld, och i värsta fall dra på sig ytterligare  

skulder för exempelvis domarkostnader, utan konsekvens.  

TUK föreslår mot bakgrund av ovan att det i 2 kap. 13 § TB uttryckligen  

regleras att underlåtenhet att betala föreskriven serieavgift kan medföra att  



berört lag nekas deltagande i aktuell tävling, eller för det fall tävlingen  

påbörjats, att berört lag utesluts ur tävlingen. 

EFD stödjer TUK:s förslag 

 

iv) Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga  

om spelares behörighet 

Aktuella bestämmelser: 6. kap. 18 § TB m.m. 

Enligt 6 kap. 18 § TB gäller att om förening använt sig av obehörig spelare i  

viss match ska den icke-felande föreningen erhålla tre poäng samt tilldelas  

målskillnaden 3-0, eller resultatet i matchen om detta är mer fördelaktigt  

för den icke-felande.  

En spelare kan exempelvis vara obehörig om denne till följd av utvisning i  

föregående match eller genom ackumulerade varningar är avstängd i  

aktuell match. En spelare kan även vara obehörig om denne inte är  

registrerad i föreningen, eller har registrerats i strid med gällande  

regelverk.  

Det är alltid föreningens ansvar att säkerställa att de spelare man ställer  

upp med i en viss match är behöriga. Det saknar alltså normalt betydelse  

om man uppsåtligen spelat med obehöriga spelare (jfr. dock TUK:s förslag  

i remiss 1 om möjlighet till uteslutning i sådana fall) eller om det blivit  

konsekvensen av missförstånd gällande regelverkets innebörd, tekniska  

problem i Fogis osv. Någon annan ordning är knappast lämplig givet att  

det då skulle öppna upp för föreningar att undkomma konsekvenserna av  

att ha använt obehörig spelare genom att skylla på okunskap. Däremot kan  

konstateras att det i vissa fall, framför allt i fråga om registrering och  

användande av spelare som inte är EU-medborgare, kan vara oklart vad  

regelverket innebär. Det har även förekommit situationer där SvFF:s  

kanslipersonal haft en viss syn på regelverket, medan det prövande  

organet – dvs. Disciplinnämnden efter anmälan från annan förening – gjort  

en annan bedömning. I praktiken medför alltså detta den olyckliga  

situationen att en förening inte på förhand kan få besked om en viss  



spelare är behörig eller inte. Föreningen lämnas då med alternativet att inte  

använda en spelare för att undvika risk för bestraffning, alternativt att  

chansa och hoppas på att Disciplinnämnden bedömer spelaren behörig i  

efterhand. Denna ordning är naturligtvis olycklig, då det knappast är  

regelverkets syfte att straffa föreningar som gjort vad de har kunnat för att  

säkerställa sin efterlevnad av befintliga regler. 

För att motverka denna typ av olyckliga situationer föreslår TUK att det i  

TB införs en uttrycklig rätt för tävlingsstyrelsen att på förhand lämna  

besked i fråga om en spelares behörighet. Ett sådant beslut ska utformas så  

att det klart framgår vilka omständigheter som legat till grund för beslutet 

respektive under vilken tidsperiod beslutet gäller, och vara bindande vid  

en efterföljande anmälan om obehörig spelare under förutsättning att 

omständigheterna som legat till grund för förhandsbeskedet alltjämt är  

korrekta. 

EFD stödjer TUK:s förslag 

 

2.2 Förslag till Representationsbestämmelser (RB) 2023 

i) Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden 

Aktuell bestämmelse: 2 kap. 5 § andra stycket RB 

Enligt gällande representationsbestämmelser får amatörspelare fritt övergå  

till ny förening under frimånaden, den 15 november-15 december.  

Därutöver får övergång som huvudregel endast göras om spelarens  

aktuella förening godkänner övergång. Det enda undantaget från detta är  

enligt 2 kap. 5 § andra stycket RB situationen där spelaren flyttat av icke fotbollsrelaterade skäl samt 

det även i övrigt föreligger särskilda skäl för  

att bevilja dispens. Med nuvarande regelverk kan alltså dispens aldrig  

medges om spelaren inte flyttat, oavsett hur starka skäl som finns i övrigt.  

Även om den absoluta merparten av föreningarna hittar bra lösningar för  

spelare som utanför frimånaden inte kan eller vill spela kvar i sin förening 

förekommer dessvärre undantag, där nuvarande begränsade  

dispensmöjligheter kan medföra problem. Exempelvis kan tänkas fall där  



spelare valt viss förening utifrån representationslagets serietillhörighet,  

men denna på grund av brister eller regelöverträdelser från föreningens  

sida ändras efter den 15 december. För att undvika denna typ av närmast  

stötande fall föreslås att nuvarande dispensbestämmelse kompletteras med  

en möjlighet för TK att bevilja dispens när det föreligger synnerliga skäl. Det  

bör understrykas att synnerliga skäl innebär en hög ribba och att dispens  

därmed endast ska beviljas i undantagsfall. 

TUK föreslår att 2 kap. 5 § andra stycket RB kompletteras enligt nedan  

(tillägg i rött). 

På ansökan från spelare får TK meddela undantag från första stycket om  

övergång sker till följd av att spelaren flyttat på grund av skäl som inte  

relaterar till spelarens utövande av fotboll samt att det även i övrigt  

föreligger särskilda skäl för undantag. TK får även i andra fall meddela  

undantag från första stycket om det föreligger synnerliga skäl. 

EFD stödjer TUK:s förslag 

 

ii) Justeringar avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m. 

Aktuell bestämmelse: 3 kap. 11 § RB 

Under våren 2022 har SvFF:s Juridikavdelning gjort en första översyn av  

SvFF:s regelverks överensstämmelse med FIFA:s regelverk. Sådan  

överensstämmelse är i många fall nödvändig bland annat för att säkerställa  

att SvFF och dess föreningar inte drabbas av disciplinära påföljder för  

underlåtenhet att följa FIFA:s regelverk, samt för att säkerställa att svenska  

spelare i möjligaste mån har samma rättigheter och skyldigheter som  

utländska spelare i en svensk förening. I samband med översynen har  

bland annat noterats ett behov, framför allt i pedagogiskt syfte, av att göra  

vissa justeringar i fråga om förutsättningarna för att häva ett spelaravtal i  

förtid respektive vilka konsekvenser som följer av en obefogad hävning 

(primärt skadeståndsskyldighet). Därtill finns, i ljuset av under 2021  

nyinförda FIFA-bestämmelser, behov av att komplettera SvFF:s befintliga  

regelverk med bestämmelser avseende tränares avtal. Förslag på  



regeltexter avses att skickas ut inför Representantskapet. 

EFD stödjer den beskrivna processen 

 

2.3 Förslag till Särskilda tävlingsbestämmelser (STB) herr 2023 

i) Förtydligande av krav på kameraövervakningssystem 

Aktuell bestämmelse: punkt 55 i arenakraven för Allsvenskan 

Av nuvarande arenakrav för Allsvenskan, punkt 55, framgår att  

”Övervakningskamerorna ska användas för att klart och tydligt  

kunna identifiera åskådare på arenans samtliga läktare”. I praktiken  

har matchdelegater och SvFF:s säkerhetsansvariga noterat att det på  

flertalet allsvenska arenor förekommer kamerasystem vars kvalitet  

inte är tillräcklig för att kunna identifiera åskådare på individnivå;  

med andra ord filmas samtliga läktare, men bilderna blir för dåliga  

för att efter ordningsstörningar kunna identifiera individer. Detta är  

problematiskt eftersom det har en stor negativ inverkan på  

möjligheten att få bort ordningsstörande supportrar från arenorna i  

form av lagföring och tillträdesförbud/arrangemangsavstängning.  

Mot ovan bakgrund föreslås att aktuellt arenakrav justeras på så sätt  

att bestämmelsen får följande lydelse; ” Övervakningskamerorna  

ska användas för att klart och tydligt kunna identifiera samtliga 

åskådare på arenans samtliga läktare”. 

EFD stödjer förslaget 

 

2.4 Förslag till Elitlicensreglementen 

i) Införande av elitlicensreglemente för Elitettan 

I remiss 2 inför Representantskapet 2021 presenterades, efter önskemål 

från EFD, förslag på att införa ett elitlicensreglemente för Elitettan.  

Förslaget innehöll följande huvudsakliga delar; 

A-kriterier: 

• Krav på auktoriserad eller godkänd revisor. 

• Krav att räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår. 



• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 augusti till  

professionella spelare, och i förekommande fall till klubbdirektör,  

huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-lag eller  

ungdomsansvarig. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 augusti avseende  

skatt och arbetsgivaravgifter. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 augusti till annan  

medlemsförening, eller till utländsk klubb avseende spelarövergång. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per 31 augusti till SvFF eller till  

SDF. 

• Krav att årsmötesprotokoll finns Licensnämnden tillhanda senast den  

1 oktober. 

• Krav att förening senast den 1 oktober (och tidigast den 24  

september) kan visa att den har ekonomiska förutsättningar att  

fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år. 

B-kriterier: 

• Krav att underskriven och av årsmöte godkänd årsredovisning  

inklusive revisionsberättelse finns Licensnämnden tillhanda senast  

den 30 april. 

• Krav att på av SvFF upprättade blanketter rapportera till  

Licensnämnden senast den 30 april föreningens ekonomi för det  

senaste räkenskapsåret. 

• Krav att huvudtränare ska inneha en giltig UEFA A-licens, eller  

påbörjat utbildning för UEFA A-licens, eller inneha motsvarande  

licens utfärdat av annan konfederation inom FIFA. 

• Krav att vid uppkommen tränarvakans ny kvalificerad tränare  

övertar huvudtränarrollen inom 60 dagar. 

• Krav på att årlig medicinsk undersökning genomförs av hela A truppen. 

Efter att EFD under hösten 2021 landade i att klubbarna inte var redo för  

ett krav på elitlicens till säsongen 2022 lades inget förslag om detta till  

Representantskapet 2021. EFD har emellertid, tillsammans med SvFF:s  



licensansvarige, arbetat vidare med frågan under 2022 och på nytt  

framfört önskemål om att elitlicens införs för Elitettan. Detta förslag  

remitterades därför nu på nytt, och TUK kommer därefter ta ställning till  

om ett förslag på reglemente ska hanteras på årets Representantskap. 

EFD stödjer processen 

 

3. TUK:s utredningsuppdrag 

3.1 Div. 2 damer 

I Remiss 1 beskrevs att TUK skulle genomföra en analys av antalet serier  

som skulle kunna vara aktuella på div. 2-nivån samt hur antalet  

uppgångar i så fall borde fördelas. I det analysarbete som har genomförts  

har TUK fört ett resonemang om vikten av att fotbollsutvecklingen är i  

fokus och att tävlingsstrukturen sätts därefter. Det har i detta sammanhang 

varit viktigt att beakta andra projekt inom svensk fotboll, såsom projekten 

Ökad samverkan och Spelarutbildningen- en helhet 2.0 (SUB 2.0), samt hur  

processerna i dessa projekt kan komma att påverka frågan om strukturen  

för div. 2 damer. En av slutsatserna från utvärderingen av SUB 2.0 var  

exempelvis att man ska verka för att förstärka regionerna och skapa en  

tydlighet i rollfördelningen mellan SvFF och SDF. Vidare har det beskrivits  

att syftet med projektet SUB 2.0 var att skapa förutsättningar för  

spelarutbildning och fotbollsutveckling samt att säkra goda  

utvecklingsmiljöer över hela landet. Därtill arbetas det, inom ramen för  

projektet Ökad samverkan, med att skapa en tätare samverkan inom  

tävlingsområdet genom exempelvis gemensamma serier regionalt. I det  

fall man skulle formalisera en reducerad seriepyramid med ett färre antal  

serier utan regionalt inflytande på div. 2-nivån menar TUK att det finns en  

risk att dessa utvecklingsprocesser kan komma att motverkas. Därtill ser  

TUK en särskild problematik i Norrland där reseavstånden i varje  

seriegrupp skulle bli väldigt stora, vilket i sin tur skulle kunna riskera  

föreningsmiljöerna i området. TUK konstaterar också att den primära  

orsaken till en önskad förändring är administrativ (tydlighet i  



seriesammansättning, gemensamma regler och ärendehantering) snarare  

än en naturlig önskan från berörda föreningar att förändra  

förutsättningarna för fotbollsutveckling och tävlingsformat.  

TUK anser samtidigt att det finns ett värde i att skapa en tydlighet i den  

administrativa hanteringen och i att hitta en modell som skulle möjliggöra  

ett enhetligt regelverk för serienivån, med en beslutsordning som går i linje  

med SvFF:s stadgar.  

Utifrån ovan resonemang föreslår TUK att SvFF div. 2, damer, från och  

med säsongen 2024 blir förbundsserier, vilket i så fall skulle möjliggöra ett  

gemensamt regelverk för serienivån och en tydlighet i beslutsordningen.  

För att fortfarande skapa en flexibilitet för de regionala och lokala  

förutsättningarna föreslår TUK att antalet uppgångar till div. 1 även  

fortsättningsvis fördelas per landsdel, med samma antal som det är idag.  

En förutsättning för att detta ska fungera är att det inför varje års  

kommande säsong sker en tät dialog mellan SvFF och respektive landsdel.  

Detta då antalet serier ska sättas utifrån de regionala förutsättningarna och  

anpassas efter de uppgångar som landsdelen har.  

Förslaget innebär att vissa administrativa gränser även fortsättningsvis  

kommer att uppstå genom att exempelvis ett lag i södra Norrland tillhör  

just Norrlandsregionen men kanske snarare önskar spela i en serie i  

Svealand. Dessutom finns en risk för tvångsnedflyttning i det fall ”fel” lag  

åker ur. Dessa aspekter menar dock TUK är något som finns redan idag i  

div. 2, damer, och anser att de fördelar som förslaget innebär – dvs ett  

regionalt inflytande och en ökad flexibilitet - överväger. Förslaget medför  

också en ökad administration för SvFF. I dagsläget är bedömningen att det  

inte finns resurser på SvFF:s tävlingsavdelning för detta, vilket gör att det  

måste skjutas till resurser i det fall Representantskapet beslutar enligt  

TUK:s förslag.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår TUK, 

att div. 2, damer ska bli en förbundsserie från och med  

säsongen 2024, 



att antalet serier för div. 2, damer, fastställs utifrån en dialog  

med respektive landsdel inför varje års kommande säsong, 

att antalet uppgångar till div. 1 fördelas per landsdel, Götaland  

(4), Svealand (3) och Norrland (2) och uppgångar till div. 2  

fastställs utifrån en dialog med respektive landsdel,  

att det uppdras till Förbundsstyrelsen att senast i mars 2023,  

och efter samråd med respektive landsdel, besluta om det  

tävlingsmässiga regelverket för div. 2, samt 

att det uppdras till Förbundsstyrelsen att säkerställa att det  

tillförs nödvändiga resurser till SvFF:s tävlingsavdelning för  

att hantera den ökade administration som beslutet innebär  

på förbundsnivå. 

EFD stödjer TUK:s förslag 

 

3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

Som nämndes i Remiss 1 är systemet och regelverket rörande nationell  

utbildningsersättning komplext. Utifrån den utredning av frågorna TUK gjort  

hittills kan konstateras att det alltjämt inte bedöms möjligt att åstadkomma 

önskemålet om att säkerställa mindre föreningars rätt med några mindre  

justeringar av regelverket. Den arbetsgrupp under TUK som utreder frågan  

kommer därför att titta närmare på alternativa modeller. Parallellt med detta  

är en uppdatering av Fogis, som kommer medföra avisering till förening om  

att rätt till utbildningsersättning kan föreligga, på gång med planerad  

lansering under hösten 2022. Innan ytterligare justeringar i befintligt regelverk  

görs är det av intresse att så långt som möjligt utvärdera konsekvenserna av  

denna praktiska förändring. 

Mot ovan bakgrund avser TUK att föreslå Representantskapet att  

utredningsuppdraget förlängs med återrapportering till Representantskapet  

2023. 

EFD stödjer TUK:s förslag 

 



 

3.3 Fair Play-utredningen 

I Remiss 1 redogjordes för bakgrunden till och pågående status på Fair Play projektet, liksom TUK:s 

avsikt att föreslå att Representantskapet att besluta 

om vissa justeringar i TB respektive att tillsammans med de distrikt som ingått  

i pilotprojektet, ta fram en ”Fair Play”-manual, baserat på underlag och  

erfarenheter från pilotprojektet.  

Efter inkomna remissvar kan konstateras att responsen på TUK:s förslag varit  

positiv samt att flertalet distrikt, utöver de tre distrikt som ingått i  

pilotprojektet, uttryckt avsikt och vilja att använda sig av Fair Play modellerna kommande säsong. 

Representanter från pilotdistrikten har även  

presenterat sitt arbete under Ordförandekonferensen i juli 2022. Mot denna  

bakgrund avser TUK att föreslå Representantskapet att anta ett tillägg i TB 

enligt nedan (där begreppet ”Fair Play-trappan” kommer att definieras  

separat och närmare föreskrifter kommer att tillgängliggöras inför säsongen  

2023).  

I distriktsserierna beslutar SDF om Fair Play-trappan ska tillämpas samt för  

vilka serier. SDF som tillämpar Fair Play-trappan ska följa de av SvFF  

fastställda föreskrifterna för användningen av denna.  

Förening som genom deltagande i tävling omfattas av Fair Play-trappan kan av  

SDF utsett organ ådömas påföljd om poängavdrag om maximalt nio poäng  

eller, i särskilt allvarliga fall, uteslutning. Beslutet ska avfattas skriftligen samt  

innehålla uppgift om att beslutet får överklagas.  

Beslut enligt andra stycket får överklagas i enlighet med vad som gäller för  

överklagande av beslut om tävlingsbestraffning enligt 7 kap.  

Utöver förslaget att Representantskapet antar ett tillägg i TB i linje med ovan  

kommer arbetet med att ta fram föreskrifter och manual att fortgå under  

hösten och fram till Representantskapet, där en slutlig rapport över  

utredningen avses att redovisas. 

EFD stödjer den beskrivna processen 
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Med vänlig hälsning 

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 

Christine Stridsberg 



 

 

Till 
Svenska Fotbollförbundet 
Tävlingsutvecklingskommittén 
Att: Christine Stridsberg 

 
Yttrande ang. svar på remiss 1 till Representantskapet 

Vi har tagit del av de yttranden som inkommit från remissinstanser med avseende på remiss 1 och 
har som informell remissinstans följande synpunkter: 

1. Motioner 
a) Vi anser inte att Göteborgs FF:s motion om att ta bort nationella och regionala P16 

serier ska bifallas.  
I tillägg till de argument som TUK anför, vill vi med avseende på de synpunkter 
Göteborgs FF anför i sitt yttrande över remiss 1 – att de aktuella lagen istället kunnat 
spela i Göteborgs FF serie svår - konstatera att svensk fotboll sedan många år drivit 
agendan att få fler att spela fotboll längre upp i åldrarna. I det sammanhanget är 
möjligheten för föreningar att ha flera lag att erbjuda spelare en nyckel, liksom till spel 
på olika nivåer baserat på intresse och förmåga. I det sammanhanget anser vi att det 
vore direkt kontraproduktivt att ta bort P16 nationell/regional. 
Vi anser också att det är ett väl etablerat och önskat faktum i utvecklingen av den del 
av svensk fotboll som utgör grundläggande av elitkarriär, att mer ambitiösa föreningar 
håller en elitförberedande verksamhet: Att inte kunna erbjuda den utvecklingsmiljö 
som P16 serien utgör skulle motverka denna ambition och snarare riskera att leda till 
en återgång till det som föregått införandet av denna serie i SvFF regi, dvs att den 
drivs utanför SvFF. Detta vore mycket olyckligt och skulle potentiellt leda till att inte 
föreningar fritt kan kvalificera sig. 
Argumentet att denna fråga endast berör 2% av svensk fotboll anser vi är oriktigt och 
ovidkommande: Svensk fotboll är en helhet där vi arbetar för och med varandra och i 
den finns och måste även framledes finnas utrymme för en bred flora av olika 
tävlingar för att möta olika ambitions- och intressenivåer hos såväl enskilda spelare 
som föreningar. 
 

b) Central resebidragsfond för pojk-/flicksidan 
Vi noterar det som TUK anför, att frågan är under utredning, och håller med om att 
motionen därmed kan anses besvarad. 
Vi skulle dock vilja ta tillfället till medskick för det vidare arbetet med frågan: 
 
De ekonomiska utmaningarna med att delta i regionala och nationella serierna med 
ungdomslag är en faktor. För svensk fotbolls utveckling vore det mycket olyckligt om 
föreningars möjligheter att delta i sådant seriespel begränsades av ekonomi. Vi ser 
det som viktigt och nyttigt för intresserade föreningar att kunna hålla lag som deltar i 
denna typ av serier, för att komplettera möjligheterna till lag i seriespel inom det egna 
SDF; det bidrar till att skapa flera olika möjligheter till spel och utveckling i den 
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känsliga åldern 16-19 år, då vi verkligen inte vill tappa talanger. De olika förutsättningar 
som råder i landet är självklart också en faktor, där det ”straffar” föreningar med långa 
resvägar extra hårt. Vi har tidigare följt arbetet med resekostnadsfördelningsmodellen 
och kan konstatera att denna inte utgör en plattform för att adressera det problem 
som motionen adresserar. 
 
Därför vore det önskvärt med en resefond som kunde tillföra mer medel avsedda att 
täcka resekostnader. Samtidigt har vi respekt för att SvFF potentiellt inte har 
befintliga medel för detta. Ett förslag är därför att tillsammans med berörda 
intresseorganisationer utreda om det går att skapa kommersiella intäkter kopplade till 
dessa serier; intäkter som i sådant fall kan tillföras just en resefond. Sådana intäkter 
skulle kunna vara TV-rättigheter och/eller sponsorintäkter. 
(namnsponsringsrättigheter).  
Förslagsvis involverar TUK i det fortsatta arbetet – om så inte redan skett – SvFF:s 
expertis inom TV/Mediarättigheter samt marknadsavdelningen med avseende på 
övriga kommersiella rättigheter för att klarlägga om man denna väg kan tillföra medel 
som kan utgöra en resefond. 
 

2. Damserieutredningen – div 2 dam nationella serier 
Ettanfotboll stöder förslaget att Division 2 Damer blir förbundsserie. 
 

3. Tränarlicenskrav i lägre förbundsserier 
Vi stödjer TUK:s förslag att det fr o m säsongen 2025 införs krav på UEFA B licens för 
huvudtränare i Division 1 Damer och Division 2 herrar. 
 
Vi noterar att det från några respondenter på remiss 1 uttrycks tveksamhet kring detta. 
Repskapet beslutade 2018 att med några års anloppssträcka införa krav på UEFA A för att 
leda ett lag i Ettan. Vi kan konstatera att detta införande har fungerat mycket bra i Ettan 
och utgör ett naturligt steg inför det krav om UEFA Pro som gäller högre upp i 
seriesystemet. Vi har inte upplevt några stora problem med vare sig utbildning av tränare 
inför införandet eller att föreningar har problem att rekrytera tränare med rätt 
utbildningsnivå. 
 
Då seriepyramiden med tillhörande utbildningskrav nu ser ut som den gör, vore det såväl 
logiskt som rimligt att Division 2 herrar har krav på UEFA B. Det underlättar övergången till 
spel på högre nivå; har Division 2 föreningens huvudtränare ingen UEFA B licens inför 
avancemang till Ettan blir det i praktiken omöjligt att behålla sin tränare vid uppgång. Ur 
Ettans perspektiv ser vi också gärna att spelarutbildningsmiljön i Division 2 herrar 
utvecklas genom att utbildningsnivån på tränare ökar. Detta bidrar positivt till att såväl 
spelare, som tränare och föreningar kan göra sin resa i seriesystemet. 
 

Yttrande angående remiss 2 till Representantskapet 

Intresseorganisationen Ettanfotboll inkommer i egenskap av informell remissinstans härmed med 
yttrande avseende remiss 2. 

Vi står bakom de redovisade förslagen, men önskar att TUK beaktar följande medskick i det 
fortsatta arbetet: 
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2.1.2 Utökat antal ersättare 

Vi står bakom förslaget.  

Förvisso kan finnas en risk för fler ”bänkspelare” men vi måste kunna ha förtroende för att 
sportchefer/huvudtränare har gott omdöme och hittar lösningar för spelare som har svårt att få 
speltid, med utlåning, spel i U21 eller lokala reservlagsserier. I Ettan är begränsad ekonomi en faktor 
som bidrar till att man undviker att resa med stora trupper till bortamatcher och också att hålla sig 
med större spelartrupper än nödvändigt. 

2.1.3 Uteslutning av lag från seriespel pga obetalda avgifter 

Vi anser att det är fullt rimligt att lag/föreningar som inte betalar avgifter till SDF eller SvFF som 
yttersta konsekvens ska förhindras att starta seriespel eller uteslutas. Men eftersom att förhindras 
att medverka i seriespel, degraderas eller att uteslutas är fotbollens allra mest yttersta och 
drastiska bestraffning anser vi att det måste ställas mycket höga krav på rättssäkerheten i 
processen fram till ett eventuellt sådant beslut.  

Som exempel konstaterar vi att den numer vanligaste kommunikationsvägen är e-post. Fotbollens 
stora (enda?) register över e-postadresser till föreningar och ledare är Fogis. För det fall föreningen 
är medlem i en av de tre intresseorganisationerna håller dessa intresseorganisationer egna 
uppdaterade register över förtroendevalda och ledare i respektive förening, men Fogis är notoriskt 
ökänt för att ofta inte vara så uppdaterat som man skulle önska; vi känner till fall då t ex SDF 
kommunicerat bestraffningsärenden med individuella spelare på e-postadresser som inte är 
aktuella eller där SDF/SvFF försökt kommunicera med ledare eller lagansvariga på e-postadresser 
som är inaktuella. 

Vi anser att det av ovanstående skäl (men också av flera andra skäl) borde vara en prioriterad fråga 
för svensk fotboll att hitta ett sätt att ”tvinga” föreningar och ledare att löpande uppdatera sina 
uppgifter i Fogis, t ex genom att  - såsom är vanligt i kommersiella sammanhang med digitala 
tjänster – med regelbundna intervall t ex genom pushnotis per sms begära att användaren 
kontrollerar/uppdaterar sina uppgifter och att om detta inte sker, kontot låses. 

Intill att man kunnat säkerställa att Fogis faktiskt med mycket stor säkerhet innehåller aktuell e-
post adress på vilken man kan kommunicera ärenden som rör sådant som kan innebära fotbollens 
strängaste sanktion såsom längre avstängning, uteslutning eller nedflyttning så bör säkerställas i 
bestämmelserna att nödvändiga mått och steg måste vidtas från SDF/SvFF för att kommunikation 
faktiskt når motparten; härvidlag är tyvärr inte enkom e-post till uppgiven e-post adress i Fogis att 
lita på. 

3.2  Nationell utbildningsersättning 

Vi delar uppfattningen att denna fråga behöver tid och att det därför inte är önskvärt/möjligt att 
skynda fram ett färdigt förslag redan till representantskapet 2022.  

 

 

Stockholm som ovan. 

 

Johan Englund 
Ordförande, Intresseorganisationen Ettanfotboll 
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GESTRIKLANDS FOTBOLLFÖRBUND 

  

 Svar från Gestriklands FF på Remiss 2 2022. 

 
2. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna  
 
2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023  
 
i) Förtydligande av förenings ansvar för supportrar m.m.   
 
GFF står bakom TUKs förslag att nuvarande lydelse av 6 kap. 4 § TB kompletteras med 

förtydliganden i fråga om föreningars ansvar att motverka ordningsstörningar.  

 
ii) Utökat antal ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det tekniska 
området  
 
GFF är anser att utöka antalet tillåtna personer i det tekniska området till 18 stycken, varav 
maximalt nio ersättare, endast bör göras i Allsvenskan för herr och dam samt Superettan och 
Elitettan.  
I övrigt anser att nackdelarna, såsom risk för större spelartrupper och fler spelare som sitter på 
bänken i stället för att få speltid i en annan förening och att unga spelare fastnar på bänken i ett 
representationslag i stället för att spela med exempelvis U21- eller P19- lag, överväger den 
eventuella fördelar en förändring skulle ge. 
 
iii) Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift  
Aktuell bestämmelse: 2 kap. 13 § TB  
 
GFF står bakom TUKs förslag mot bakgrund av ovan att det i 2 kap. 13 § TB uttryckligen 
regleras att underlåtenhet att betala föreskriven serieavgift kan medföra att berört lag nekas 
deltagande i aktuell tävling, eller för det fall tävlingen påbörjats, att berört lag utesluts ur 
tävlingen. 
Dessutom bör SDF få lägga till att det gäller underlåtenhet att betala andra avgifter till 
distriktsförbundet. 

 
iv) Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga om 
spelares behörighet  
 
GFF yrkar avslag då vi har svårt att förstå vitsen med förhandsbeslut.  
Om ett förhandsbeslut i efterhand visar vara felaktigt och spelaren enligt reglerna var obehörig så 
har den felande föreningen dragit nytta av att denna deltagit, så kan vi ju inte ha det! 
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2.2 Förslag till Representationsbestämmelser 
 
i) Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden  
 
GFF står bakom TUKs föreslag att 2 kap. 5 § andra stycket RB kompletteras enligt nedan (tillägg 
i rött).  
På ansökan från spelare får TK meddela undantag från första stycket om övergång sker till följd 
av att spelaren flyttat på grund av skäl som inte relaterar till spelarens utövande av fotboll samt 
att det även i övrigt föreligger särskilda skäl för undantag. TK får även i andra fall meddela 
undantag från första stycket om det föreligger synnerliga skäl.  
 

ii) Justering avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m. 
GFF har inget att erinra. 
 
2.3 Förslag till Särskilda tävlingsbestämmelser STB herr 2023 
GFF har inget att erinra mot justeringen. 
 
2.4 Förslag till Elitlicensreglementen 
GFF har inget att mot att elitlicens införs för Elitettan. 
 
3. TUK:s utredningsuppdrag  
 
3.1 Div. 2 damer  
 
TUK föreslår:  

• att div. 2, damer ska bli en förbundsserie från och med säsongen 2024,  

• att antalet serier för div. 2, damer, fastställs utifrån en dialog med respektive 
landsdel inför varje års kommande säsong,  

• att antalet uppgångar till div. 1 fördelas per landsdel, Götaland (4), Svealand (3) 
och Norrland (2) och uppgångar till div. 2 fastställs utifrån en dialog med 
respektive landsdel,  

• att det uppdras till Förbundsstyrelsen att senast i mars 2023, och efter samråd 
med respektive landsdel, besluta om det tävlingsmässiga regelverket för div. 2, 
samt  

• att det uppdras till Förbundsstyrelsen att säkerställa att det tillförs nödvändiga 
resurser till SvFF:s tävlingsavdelning för att hantera den ökade administration 
som beslutet innebär på förbundsnivå. 

 
GFF yrkar avslag på det förlag som TUK presenterar i remiss 2 då nödvändiga förändringar av 
denna serienivå inte säkerställs genom TUKs förslag.   
 
TUKs förslag innebär att skillnad mot hur det är i dag blir försumbar och de viktigaste aspekterna 
med att div 2 ska bli en förbundsserie förbises helt, nämligen:  

• att antalet serier i div. 2 harmonieras med antalet serier i div. 1 

• att den geografiska seriesammansättningen utgår från hela landet  

• att det finns ett gemensamt regelverk för serienivån   
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Dessutom var en majoritet av svarande både distrikt och föreningar, enligt vad som 
presenterades i remiss 1, positiva till ovanstående. 
 
Övriga seniorserier är antingen förbunds- eller distriktsserier och vi anser att det är olyckligt 
att denna serienivå särbehandlas och att det är hög tid för förändring. 
 
Därför yrkar vi på att attsatserma 2-4 i TUKs förslag stryks och att beslutet istället blir: 

• att div. 2, damer blir en förbundsserie från och med säsongen 2024 där antalet serier i 
div. 2 harmonieras med antalet serier i div. 1, den geografiska seriesammansättningen 
utgår från hela landet med ett gemensamt regelverk för serienivån. 

• att det uppdras till Förbundsstyrelsen att säkerställa att det tillförs nödvändiga resurser 
till SvFF:s tävlingsavdelning för att hantera den ökade administration som beslutet 
innebär på förbundsnivå. 

 
Vi yrkar även att följande tillägg görs i TB 2 kap 8§ Sammansättning av 
förbundsserier  
Om det föreligger synnerliga skäl, t.ex. till följd av att den föreslagna sammansättningen av 
en seriegrupp i div. 3, herrar, och div 2, damer, skulle medföra extraordinärt långa 
reseavstånd för de deltagande lagen, får seriegruppen delas upp i två sexlagsgrupper. De 
deltagande lagen möter då varandra vid fyra tillfällen. En sådan uppdelning av en seriegrupp 
förutsätter att minst två tredjedelar av de tolv lagen ställer sig bakom att seriegruppen delas 
upp.  
I händelse av att en seriegrupp delas upp enligt ovan fastställer SvFF:s TK tävlingsformat för 
att avgöra vilket lag som flyttas upp till div. 2, herrar, och div, 1, damer, vilket lag som spelar 
kval till div. 2, herrar, vilket lag som spelar kval till div. 3, herrar, samt vilka lag som flyttas 
ned till div. 4, herrar, och div 3, damer. SvFF:s TK fastställer även övriga tävlingsmässiga 
konsekvenser.  
 
3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
GFF anser det vara olyckligt att detta drar ut på tiden men ser fram emot återrapportering till 
Representantskapet 2023. 
 
3.3 Fair Play-utredningen 
GFF har på eget bevåg tillämpat detta säsongen 2022.  
Vi anser att det är bra att det regleras i TB med fastställda föreskrifter för de distrikt om 
beslutar sig för att använda Fair Play-trappan. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Stefan Östblom, Ordförande  
Tävlingskommittén Gestriklands FF 
 
 
 



 

 

 
Till Svenska Fotbollförbundet 

 

 
 
Svar på ”Remiss nr 2 inför Representantskapet 2022” 
daterad 2022-09-02 
 

Numrering i enlighet med remissutskicket. 
 
1. Inledning  
Göteborgs Fotbollförbund noterar informationen. 
 
2. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna  
 
2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 
 
i) Förtydligande av förenings ansvar för supportrar m.m. 
Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
ii) Utökat antal ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det tekniska området 
Göteborgs Fotbollförbund står ej bakom att utöka antalet ersättare och ledare på 
spelarförteckningen. 
 
I remissutskicket framgår det att önskemålet kommer framför allt ifrån SEF-
föreningarna dvs den yttersta eliten inom herrfotbollen. 
Hade önskemålet även kommit från distriktsfotbollen, de lägre förbundsserierna och 
Elitfotboll Dam (EFD) så hade önskemålet varit mer förståeligt, men nu framförs 
önskemålet av en minoritet inom svensk fotboll. 
 
Det görs också jämförelser med hur det görs på internationell nivå. 
Vi kan inte jämföra oss med Premier League, Serie A, La Liga m.m. då dessa ligor 
spelar fotboll i nationer som har betydligt fler invånare än vad Sverige har och har 
helt andra förutsättningar än vad svensk fotboll har. 
Enligt UEFA Country ranking 2021 så kommer svensk fotboll på 23:e plats av 
UEFA:s 55 medlemsnationer. 
 
I det tredje stycket så framgår det att fler ersättare skulle möjliggöra större 
handlingsutrymme för ett lag att byta taktik. 
Vi har svårt att se hur stor skillnad det skulle bli på det taktiska spelet då vi utgår 
från att föreningarna väljer ut de 11 bästa spelarna till matchstart och de 7 
nästkommande bästa som ersättare.  
Är det troligt att ersättare nummer 8 och 9 skulle ge flera taktiska upplägg inför varje 
match? Troligtvis inte. 
 



 

 

 
Det vi som kan se som positivt med fler ersättare är att t.ex unga spelare får möjlighet 
att närvara på matcher på högre nivå än vad de är vana vid för att lära sig den 
miljön.  
Dock kommer det sannolikt på bekostnad av att de får sitta många timmar på 
bänken och likaså på tillhörande resor. 
 
Det framgår inte i remissen vilka fördelar det finns med att utöka antalet ledare från 
7 till 9. 
 
Göteborgs Fotbollförbund poängterar också vikten av att få inspel av 
Anläggningskommitén.  
Göteborgs Fotbollförbunds uppfattning är att majoriteten av dagens anläggningar 
inte har förutsättningar av att vara 18 personer i det tekniska området. 
 
iii) Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift 
Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
iv) Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga om spelares 
behörighet 
Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
2.2 Förslag till Representationsbestämmelser (RB) 2023 
 
i) Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden 
Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
ii) Justeringar avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m 
Göteborgs Fotbollförbund noterar informationen. 
 
2.3 Förslag till Särskilda tävlingsbestämmelser (STB) herr 2023 
 
i) Förtydligande av krav på kameraövervakningssytem 

Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
2.4 Förslag till Elitlicensreglementen 
 
i) Införande av elitlicensreglemente för Elitettan 
Göteborgs Fotbollförbund noterar informationen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. TUK:S utredningsuppdrag 
 
3.1 Div. 2 damer 
Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
3.3 Fair Play-utredningen 
Göteborgs Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag. 
 
Dock anser Göteborgs Fotbollförbund att även SvFF och tillhörande förbundsserier 
ska också ges möjligheten att tillämpa Fair Play-trappan om de finner behov av det. 
 
 
 

 
 
 

Shahab Lazar 
Representantskapsledamot för Göteborgs Fotbollförbund 
 
Göteborg 2022-09-15 



2022-09-12 
 

 

Till TUK 

 
 
 

Hallands FF svar, på Remiss 2 inför Representantskapet 
2022 från, i blått under respektive 
motion/förslag/utredning 

 

2. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 

2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 
 

i) Förtydligande av förenings ansvar för supportrar m.m. 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag. 
 

ii) Utökat antal ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det 
tekniska området 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag 

 

iii) Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag 

 

iv) Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga 
om spelares behörighet 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag 

 
2.2 Förslag till Representationsbestämmelser (RB) 2023 

i) Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag. 
 

ii) Justeringar avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m. 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag 

 
 



 

2.3 Förslag till Särskilda tävlingsbestämmelser (STB) herr 2023 

i) Förtydligande av krav på kameraövervakningssystem 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag. 
 

2.4 Förslag till Elitlicensreglementen  

i) Införande av elitlicensreglemente för Elitettan 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag. 
 

 

3. TUK:s utredningsuppdrag 

3.1 Div. 2 damer 
 
Hallands FF stödjer TUK:s förslag. 
 

3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag 
 

3.3 Fair play-utredningen 

Hallands FF stödjer TUK:s förslag 

Beslut om att införas i Halland tas under hösten 2022. 
 

 

 

 

 



Remissrunda 2 

Här kommer svaren från Hälsingland 

 

2.1 Föreningens ansvar 

Det kan kanske vara bra med en skrift för SDF att luta sig emot, om något skulle 

hända ? 

 

2.1.1 Antal ersättare 

Detta är i så fall för Elitlagen. I de lägre förbundsserierna och i SDF lagen får 

dom ofta inte ihop avbytare/ersättare ens idag. 

 

2.1.2 Uteslutning av lag 

Bra förslag. Borde innehålla fler avgifter som lagförsäkring, förbundsskulder 

och ev andra skulder. Inte bara serieavgifter. 

 

2.1.3 Förhandsbeslut 

Varför ? Av Vem ? Om vad ? 

Kan vara en farlig linje ? 

 

2.2 Dispens utanför frimånad 

Det finns väl nåt liknande idag ? 

I textförslaget finns särskilda och synnerliga skäl ? 

En justering eller förtydligande är kanske bra. 

 

2.2.1 Hävning av spelaravtal 

Ingen åsikt 

 

2.3 STB Krav på övervakning 

Bra för elitlagen ? 

 

2.4 Elitlicens Elitettan 

Ingen åsikt 

 

 

 

 

 



3.1 Div. 2 Damer 

Förbundsserie NU med era attsatser – NEJ 

Förbundsserie för det är STATUS – NEJ 

Fortsatt indelning i landsdelar ? Avvakta i första hand SAMVERKSANSFRÅGAN. 

Vi har även en grupp som utreder 13-23 år ? 

Varför bara ändra namnet, och inget annat, för att skapa ¨STATUS¨? 

Vi har ju redan nu en STOR omställning i damserierna, så låt det sätta sig först. 

 

3.2 Utbildningsersättning 

Det finns väl redan idag krav och regler i bestämmelserna ? 

 

3.3 Fair Play 

Utredning och utvärdering av de som har det ? 

Om det ska kunna stoppa en del i matchmiljöerna, så bör det utökas med bla 

ledarbänken och matcharrangemanget också. 

Kan bli bra om även Fogis klarar det ? 
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Christine Stridsberg

Från: Roger Magnusson <roger.magnusson@medelpadsff.se>
Skickat: den 16 september 2022 19:24
Till: Christine Stridsberg
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Hej  
 
Här Medelpads svar på remiss 2,  
 
2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 i) Förtydligande av förenings ansvar för supportrar m.m. 
 
Bifaller TUKs förslag  
 
ii) Utökat antal ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det tekniska området 
 
Bifaller TUKs förslag  
 
ii) Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift 
 
Bifaller TUKs förslag med tilllägg att det även gäller andra avgifter så som lagförsäkring, kansliavgift mm.  
 
Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga om spelares behörighet 
 
MFF stödjer ej TUKs förslag  
 
2.2 Förslag till Representationsbestämmelser (RB) 2023 i) Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden 
 
Bifaller TUKs förslag  
 
ii) Justeringar avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m. 
 
Ej utredd klart  
 
i) Förtydligande av krav på kameraövervakningssystem 
Bifaller TUKs förslag  
 
2.4 Förslag till Elitlicensreglementen  
i) Införande av elitlicensreglemente för Elitettan 
Bifaller TUKs förslag 
 
3. TUK:s utredningsuppdrag 3.1 Div. 2 damer 
Bifaller TUKs förslag  
 
3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
Bifaller TUKs förslag  
 
3.3 Fair Play-utredningen 
Bifaller TUKs förslag med tillägg att även ledares bestraffningar ska räknas.  
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Med vänlig hälsning 

Roger Magnusson 
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851 24 Sundsvall  
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Remissyttrande Inför Representantskapet 2022 

Norrbottens FF inkommer härmed om svar på remissyttrande inför Rep. Skapet 2022 

2.1 

Motion från Göteborgs FF om att ta bort nationella serier för P16 

NFF avslår den motionen då vi ser svårigheten för våra lag att få bra matchmotstånd mot 

andra distrikt (se Västerbottens FF) Vi har ett bra utbyte med nationella serier gentemot VFF 

P16 och P17. Våra spelare behöver detta  

2.2 Motion om reseersättning i förbundsserier 

NFF stödjer TUK i att det pågår en utredning som vi ska följa: men viktigt att vi norrlands 

distrikt inte blir förlorare på detta. Det är väldigt långa resor i Norrland och de skall bli ersatt 

med det på ett bra sätt. 

3.1 

Förslag till TB 2023 

NFF stödjer TUK förslag om fem byten i de högsta förbundsserierna  

4.1 

Damserierna Div.2 

NFF avslår förslaget om att bli en förbund serie 

NFF vill att dessa serier sköts regionalt likt idag. Vi har ett samarbete med övriga 

Norrlandsdistrikt som vi tycker fungerar bra. Vi är närmare dessa serier än att de blir en 

förbundsserie  

4.2 

Kravet på UEFA-B för förbund serier 

NFF tycker att det kan vara bra att börja med serierna Dam Div.1 och Herr Div.2 med kraven 

och sedan utreda detta. Det är en utmaning att få tränare till alla lagen. Bra utbildade 

tränare viktigt men kan ju vara en olikhet i distrikten. 

Per-Håkan Taavo            Tävling och Fotbollsutveckling NFF 

LULEÅ 20220905 



 

 

2022-09-02  
 
 

Till  
Representantskapets ledamöter 

 
 
 
 

Remiss nr 2 inför Representantskapet 2022 
 
Remissen innehåller följande delar 

- Inledning 
- Tävlingsutvecklingskommitténs (TUK) tillkommande förslag på förändringar 

av tävlingsreglerna 
- TUK:s utredningsuppdrag 

 
 

1. Inledning  
 
Den 10 juni 2022 remitterade TUK inneliggande förslag på förändringar av SvFF:s 
tävlingsregler, inkl. motioner från Göteborgs FF respektive Jämtland-Härjedalens FF, 
till Representantskapets ledamöter (”Remiss 1”). Inkomna remissvar återfinns som 
bilaga 1. 
 
De förslag på hantering av inkomna motioner, förändringar av tävlingsreglerna samt 
status på utredningsuppdrag, som TUK presenterade i Remiss 1 i juni kvarstår i den 

mån de inte uttryckligen berörs i denna remiss. Detta innefattar bl.a. TUK:s förslag 
på hantering av årets två inkomna motioner samt förslaget angående införande av 
tränarlicens i div. 1 dam respektive div. 2 herr. Tidigare presenterade förslag 
kompletteras därtill med tillkommande förslag i denna remiss.  
 
Ert yttrande ska ha inkommit till TUK senast måndagen den 19 september 2022 och 
skickas till christine.stridsberg@svenskfotboll.se. Eventuella frågor om innehållet i 
förslagen kan besvaras av undertecknad, 08-735 95 32 eller e-postadress enligt ovan.  
  
Vänligen inkom med yttrande även om ni inte har andra synpunkter än att ni 
instämmer i TUK:s förslag. 
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2. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 

 

2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 

 

i) Förtydligande av förenings ansvar för supportrar m.m. 

 

Aktuella bestämmelser: 6 kap. 1 och 4 §§ TB 

 

Av 6 kap. 1 § TB följer att arrangerande och gästande förening är ansvariga 

för sina respektive spelares, funktionärers, ledares och supportrars 

uppförande inom arenan under eller i samband med match. Vidare följer 

av 6 kap. 4 § TB att förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i 

samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning – som 

exemplifieras med bland annat antändande av pyroteknik, inkastande av 

föremål och obehörigt beträdande av spelplanen – kan åläggas påföljd 

enligt 5 §. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad 

som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte 

heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen. 

 

För Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskans del kompletteras 

ovannämnda bestämmelser av relativt utförliga och specifika krav i de 

Särskilda tävlingsbestämmelserna. För föreningar på lägre nivåer finns 

däremot inga närmare bestämmelser eller vägledning i fråga om vad som 

måste göras för att motverka ordningsstörningar, respektive vad som i 

detta sammanhang kan anses utgöra fel eller försummelse. Detta leder till 

osäkerhet för föreningarna respektive till att de disciplinära 

prövningsorganen i vissa fall inte anser sig ha tillräckligt klart regelstöd för 

att ålägga påföljder i fall där detta vore befogat.  

 

Mot bakgrund av ovan föreslår TUK att nuvarande lydelse av 6 kap. 4 § TB 

kompletteras med förtydliganden i fråga om föreningars ansvar att 

motverka ordningsstörningar. Det kan exempelvis vara fråga om att 

tydliggöra ansvaret för föreningar att vidta alla rimliga åtgärder för att 

identifiera ordningsstörare, att ansöka om tillträdesförbud respektive att 

besluta om arrangemangsavstängning när ordningsstörare har 

identifierats, och att när omständigheterna så föranleder och det är 

praktiskt möjligt sätta upp kastnät. TUK avser att under hösten diskutera 

den närmare utformningen av en justerad bestämmelse med SvFF:s 

Säkerhetsgrupp.   

 

SEF stödjer TUK:s förslag. 

 



 

 

 

ii) Utökat antal ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det 

tekniska området 

 

Aktuella bestämmelser: 4 kap. 4–6 §§ TB 

 

Som förutskickades i Remiss 1 har det lyfts önskemål från framför allt SEF-

föreningar om att utöka antalet spelare och ledare som får tas upp på 

spelarförteckningen. I förbundsserierna får för närvarande högst sju 

ersättare tas upp på spelarförteckningen. Därtill gäller att högst 14 

personer, varav maximalt sju ersättare, får befinna sig i det tekniska 

området under match. Givet att maximalt antal ersättare antecknas är 

antalet ledare alltså begränsat till sju.  

 

Det kan noteras att Sverige ur ett internationellt perspektiv skiljer ut sig 

som ett av få länder med en begränsning om sju ersättare, då merparten av 

de europeiska ligorna tillåter nio eller i vissa fall elva-tolv ersättare. 

Flertalet tillåter även fler ledare än sju. 

 

Vid en analys av konsekvenserna av att utöka antalet tillåtna spelare 

konstaterar TUK att fler ersättare skulle möjliggöra större 

handlingsutrymme för ett lag att byta taktik under match respektive att 

ersätta skadade spelare med ett så bra alternativ som möjligt. Det skulle 

även innebära chans för fler spelare att få vara med på bänken med reell 

chans till inhopp, i stället för att sitta på läktaren. Detta ses som fördelar.  

 

Som en nackdel har i svaren från Remiss 1 lyfts en risk för större 

spelartrupper och fler spelare som sitter på bänken i stället för att få speltid 

i en annan förening. Även om risken inte helt kan negligeras kan 

konstateras att de flesta spelartrupperna, i vart fall högt upp i 

seriepyramiderna, redan är klart större än 18 spelare. Frågan är då snarast 

om möjligheten till fler ersättare i varje specifik match innebär en risk för 

att de totala spelartrupperna ökas. TUK bedömer denna risk som relativt 

låg då få svenska föreningar har ekonomi för att hålla sig med större 

spelartrupper än nödvändigt. En ytterligare risk som identifierats är att 

unga spelare fastnar på bänken i ett representationslag i stället för att spela 

med exempelvis U21- eller P19- lag. Även denna risk kan naturligtvis inte 

helt ignoreras. Samtidigt kan konstateras att i vart fall herrarnas U21-serie 

inte har match för viss förening samma dag som den föreningens 

representationslag spelar match. Det bör även beaktas att antalet ersättare 

på spelarförteckningen är ett maxantal och inget krav; även vid en ökning 

av det tillåtna antalet spelare kan respektive förening alltid välja att ta med 

ett färre antal spelare, om man bedömer att det är bättre för 



 

 

spelarutvecklingen i stort. För att inte de identifierade riskerna ska bli 

alltför stora är TUK dock av uppfattningen att det antal spelare som bör 

vara aktuellt att utöka till är maximalt nio. I sammanhanget ska även 

påminnas om att för distriktsserierna har SDF rätt att fastställa dels om 

avbytare eller ersättare används, dels – om ersättare används – hur många 

(för närvarande max sju) som får antecknas på spelarförteckningen (se 4 

kap. 5 § fjärde stycket TB). Vid en höjning av taket till nio finns alltså 

alltjämt möjlighet för distrikten att i distriktsserierna föreskriva ett lägre 

antal, om man anser att det bäst gynnar tävlingarna och 

spelarutvecklingen i berörda serier. 

 

Slutligen bör konstateras att ett utökat antal ersättare påverkar nuvarande 

regel om hemmafostrade spelare. Enligt 4 kap. 4 § första stycket TB gäller 

att vid match i Allsvenskan – Ettan samt OBOS Damallsvenskan och 

Elitettan, samt kval till Allsvenskan och Superettan, ska minst hälften av 

antalet spelare som antecknas på spelarförteckningen vara hemmafostrade. 

Antecknas ett ojämnt antal spelare på spelarförteckningen ska andelen 

hemmafostrade spelare vara i majoritet. Med nuvarande tak för antal 

ersättare innebär regeln att det alltid kommer vara minst två 

hemmafostrade spelare på planen. En utökning till nio ersättare utan 

ändring av regeln om hemmafostrade spelare skulle i och för sig innebära 

att laget behövde ha tio hemmafostrade spelare på spelarförteckningen, 

men även att det garanterat minsta antalet hemmafostrade spelare på 

planen skulle minska till en. Givet grundsyftet med att regeln om 

hemmafostrade spelare finns, dvs. att säkerställa utvecklingen av unga 

spelare i Sverige, vore detta olyckligt. Bland annat finns med en sådan 

ändring risk för att föreningar köper in äldre spelare från andra länder i 

stället för att satsa på egna talanger.  

Mot ovan bakgrund överväger TUK att till Representantskapet föreslå att 

antalet tillåtna personer i det tekniska området utökas till 18 stycken, 

varav maximalt nio ersättare. För att inte öka risken för färre 

hemmafostrade spelare bör vid en sådan ändring även regeln om 

hemmafostrade spelare justeras så att samma praktiska effekt som idag, 

dvs. att minst två hemmafostrade spelare alltid finns på planen, uppnås. 

TUK kommer ta slutlig ställning till om förslaget ska tas vidare mot 

Representantskapet efter inkomna remissvar samt efter dialog med 

Anläggningskommittén (då en utökning av antalet ersättare och ledare 

även påverkar bl.a. storlek på tekniska områden, tillgång till sittplatser 

inom detta, utrymme i omklädningsrum m.m.). 

SEF stödjer TUK:s resonemang. 

 



 

 

 

 

 

 

 

iii) Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift 

 

Aktuell bestämmelse: 2 kap. 13 § TB 

 

Enligt 2 kap. 13 § TB gäller att förening är skyldig att före seriestart erlägga 

avgift för deltagande i förbundsserie med belopp som följer av 

bestämmelsen, respektive att SDF-styrelse beslutar om serieavgift för 

distriktsserierna. Av bestämmelsen framgår dock inte någon omedelbar 

konsekvens av att inte betala avgiften. Den naturliga konsekvensen är att 

föreningen inte tillåts starta seriespelet. I vissa fall kan detta dock ha skett 

ändå; exempelvis om tävlingsadministratören medgett visst anstånd med 

betalningen. Under nuvarande regelverk har tävlingsadministratören i 

sådant fall inget klart regelstöd för att utesluta föreningen från fortsatt spel 

i tävlingen. Detta kan leda till att föreningen kan spela vidare en hel säsong 

utan att reglera befintlig skuld, och i värsta fall dra på sig ytterligare 

skulder för exempelvis domarkostnader, utan konsekvens.  

 

TUK föreslår mot bakgrund av ovan att det i 2 kap. 13 § TB uttryckligen 

regleras att underlåtenhet att betala föreskriven serieavgift kan medföra att 

berört lag nekas deltagande i aktuell tävling, eller för det fall tävlingen 

påbörjats, att berört lag utesluts ur tävlingen. 

 

SEF stödjer TUK:s förslag. 

 

 

iv) Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga 
om spelares behörighet 
 
Aktuella bestämmelser: 6. kap. 18 § TB m.m. 
 

Enligt 6 kap. 18 § TB gäller att om förening använt sig av obehörig spelare i 

viss match ska den icke-felande föreningen erhålla tre poäng samt tilldelas 

målskillnaden 3-0, eller resultatet i matchen om detta är mer fördelaktigt 

för den icke-felande.  

 



 

 

En spelare kan exempelvis vara obehörig om denne till följd av utvisning i 

föregående match eller genom ackumulerade varningar är avstängd i 

aktuell match. En spelare kan även vara obehörig om denne inte är 

registrerad i föreningen, eller har registrerats i strid med gällande 

regelverk.  

 

Det är alltid föreningens ansvar att säkerställa att de spelare man ställer 

upp med i en viss match är behöriga. Det saknar alltså normalt betydelse 

om man uppsåtligen spelat med obehöriga spelare (jfr. dock TUK:s förslag 

i remiss 1 om möjlighet till uteslutning i sådana fall) eller om det blivit 

konsekvensen av missförstånd gällande regelverkets innebörd, tekniska 

problem i Fogis osv. Någon annan ordning är knappast lämplig givet att 

det då skulle öppna upp för föreningar att undkomma konsekvenserna av 

att ha använt obehörig spelare genom att skylla på okunskap. Däremot kan 

konstateras att det i vissa fall, framför allt i fråga om registrering och 

användande av spelare som inte är EU-medborgare, kan vara oklart vad 

regelverket innebär. Det har även förekommit situationer där SvFF:s 

kanslipersonal haft en viss syn på regelverket, medan det prövande 

organet – dvs. Disciplinnämnden efter anmälan från annan förening – gjort 

en annan bedömning. I praktiken medför alltså detta den olyckliga 

situationen att en förening inte på förhand kan få besked om en viss 

spelare är behörig eller inte. Föreningen lämnas då med alternativet att inte 

använda en spelare för att undvika risk för bestraffning, alternativt att 

chansa och hoppas på att Disciplinnämnden bedömer spelaren behörig i 

efterhand. Denna ordning är naturligtvis olycklig, då det knappast är 

regelverkets syfte att straffa föreningar som gjort vad de har kunnat för att 

säkerställa sin efterlevnad av befintliga regler. 

 

För att motverka denna typ av olyckliga situationer föreslår TUK att det i 

TB införs en uttrycklig rätt för tävlingsstyrelsen att på förhand lämna 

besked i fråga om en spelares behörighet. Ett sådant beslut ska utformas så 

att det klart framgår vilka omständigheter som legat till grund för beslutet 

respektive under vilken tidsperiod beslutet gäller, och vara bindande vid 

en efterföljande anmälan om obehörig spelare under förutsättning att 

omständigheterna som legat till grund för förhandsbeskedet alltjämt är 

korrekta.  

 

SEF stödjer TUK:s förslag. 

 

 



 

 

2.2 Förslag till Representationsbestämmelser (RB) 2023 

 

i) Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden 

Aktuell bestämmelse: 2 kap. 5 § andra stycket RB 

Enligt gällande representationsbestämmelser får amatörspelare fritt övergå 

till ny förening under frimånaden, den 15 november-15 december. 

Därutöver får övergång som huvudregel endast göras om spelarens 

aktuella förening godkänner övergång. Det enda undantaget från detta är 

enligt 2 kap. 5 § andra stycket RB situationen där spelaren flyttat av icke-

fotbollsrelaterade skäl samt det även i övrigt föreligger särskilda skäl för 

att bevilja dispens. Med nuvarande regelverk kan alltså dispens aldrig 

medges om spelaren inte flyttat, oavsett hur starka skäl som finns i övrigt. 

Även om den absoluta merparten av föreningarna hittar bra lösningar för 

spelare som utanför frimånaden inte kan eller vill spela kvar i sin förening 

förekommer dessvärre undantag, där nuvarande begränsade 

dispensmöjligheter kan medföra problem. Exempelvis kan tänkas fall där 

spelare valt viss förening utifrån representationslagets serietillhörighet, 

men denna på grund av brister eller regelöverträdelser från föreningens 

sida ändras efter den 15 december. För att undvika denna typ av närmast 

stötande fall föreslås att nuvarande dispensbestämmelse kompletteras med 

en möjlighet för TK att bevilja dispens när det föreligger synnerliga skäl. Det 

bör understrykas att synnerliga skäl innebär en hög ribba och att dispens 

därmed endast ska beviljas i undantagsfall. 

 

TUK föreslår att 2 kap. 5 § andra stycket RB kompletteras enligt nedan 

(tillägg i rött).  

 

På ansökan från spelare får TK meddela undantag från första stycket om 

övergång sker till följd av att spelaren flyttat på grund av skäl som inte 

relaterar till spelarens utövande av fotboll samt att det även i övrigt 

föreligger särskilda skäl för undantag. TK får även i andra fall meddela 

undantag från första stycket om det föreligger synnerliga skäl. 

 

SEF stödjer TUK:s förslag. 

 

 

 

 

 



 

 

ii) Justeringar avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m. 

Aktuell bestämmelse: 3 kap. 11 § RB 

Under våren 2022 har SvFF:s Juridikavdelning gjort en första översyn av 

SvFF:s regelverks överensstämmelse med FIFA:s regelverk. Sådan 

överensstämmelse är i många fall nödvändig bland annat för att säkerställa 

att SvFF och dess föreningar inte drabbas av disciplinära påföljder för 

underlåtenhet att följa FIFA:s regelverk, samt för att säkerställa att svenska 

spelare i möjligaste mån har samma rättigheter och skyldigheter som 

utländska spelare i en svensk förening. I samband med översynen har 

bland annat noterats ett behov, framför allt i pedagogiskt syfte, av att göra 

vissa justeringar i fråga om förutsättningarna för att häva ett spelaravtal i 

förtid respektive vilka konsekvenser som följer av en obefogad hävning 

(primärt skadeståndsskyldighet). Därtill finns, i ljuset av under 2021 

nyinförda FIFA-bestämmelser, behov av att komplettera SvFF:s befintliga 

regelverk med bestämmelser avseende tränares avtal. Förslag på 

regeltexter avses att skickas ut inför Representantskapet. 

SEF stödjer den beskrivna processen. 

 

 

 

2.3 Förslag till Särskilda tävlingsbestämmelser (STB) herr 2023 

 

i) Förtydligande av krav på kameraövervakningssystem 

Aktuell bestämmelse: punkt 55 i arenakraven för Allsvenskan 

Av nuvarande arenakrav för Allsvenskan, punkt 55, framgår att 

”Övervakningskamerorna ska användas för att klart och tydligt 

kunna identifiera åskådare på arenans samtliga läktare”. I praktiken 

har matchdelegater och SvFF:s säkerhetsansvariga noterat att det på 

flertalet allsvenska arenor förekommer kamerasystem vars kvalitet 

inte är tillräcklig för att kunna identifiera åskådare på individnivå; 

med andra ord filmas samtliga läktare, men bilderna blir för dåliga 

för att efter ordningsstörningar kunna identifiera individer. Detta är 

problematiskt eftersom det har en stor negativ inverkan på 

möjligheten att få bort ordningsstörande supportrar från arenorna i 

form av lagföring och tillträdesförbud/arrangemangsavstängning.  

Mot ovan bakgrund föreslås att aktuellt arenakrav justeras på så sätt 

att bestämmelsen får följande lydelse; ” Övervakningskamerorna 



 

 

ska användas för att klart och tydligt kunna identifiera samtliga 

åskådare på arenans samtliga läktare”. 

SEF stödjer förslaget. 

 

2.4 Förslag till Elitlicensreglementen 

 
i) Införande av elitlicensreglemente för Elitettan 

 

I remiss 2 inför Representantskapet 2021 presenterades, efter önskemål 

från EFD, förslag på att införa ett elitlicensreglemente för Elitettan. 

Förslaget innehöll följande huvudsakliga delar; 

 

A-kriterier: 

 

• Krav på auktoriserad eller godkänd revisor. 

• Krav att räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 augusti till 

professionella spelare, och i förekommande fall till klubbdirektör, 

huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-lag eller 

ungdomsansvarig. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 augusti avseende 

skatt och arbetsgivaravgifter. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per den 31 augusti till annan 

medlemsförening, eller till utländsk klubb avseende spelarövergång. 

• Krav att inga förfallna skulder finns per 31 augusti till SvFF eller till 

SDF. 

• Krav att årsmötesprotokoll finns Licensnämnden tillhanda senast den 

1 oktober. 

• Krav att förening senast den 1 oktober (och tidigast den 24 

september) kan visa att den har ekonomiska förutsättningar att 

fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år. 

 

B-kriterier: 

• Krav att underskriven och av årsmöte godkänd årsredovisning 

inklusive revisionsberättelse finns Licensnämnden tillhanda senast 

den 30 april. 

• Krav att på av SvFF upprättade blanketter rapportera till 

Licensnämnden senast den 30 april föreningens ekonomi för det 

senaste räkenskapsåret. 



 

 

• Krav att huvudtränare ska inneha en giltig UEFA A-licens, eller 

påbörjat utbildning för UEFA A-licens, eller inneha motsvarande 

licens utfärdat av annan konfederation inom FIFA. 

• Krav att vid uppkommen tränarvakans ny kvalificerad tränare 

övertar huvudtränarrollen inom 60 dagar. 

• Krav på att årlig medicinsk undersökning genomförs av hela A-

truppen. 

 

Efter att EFD under hösten 2021 landade i att klubbarna inte var redo för 

ett krav på elitlicens till säsongen 2022 lades inget förslag om detta till 

Representantskapet 2021. EFD har emellertid, tillsammans med SvFF:s 

licensansvarige, arbetat vidare med frågan under 2022 och på nytt 

framfört önskemål om att elitlicens införs för Elitettan. Detta förslag 

remitterades därför nu på nytt, och TUK kommer därefter ta ställning till 

om ett förslag på reglemente ska hanteras på årets Representantskap.  

 

SEF stödjer den beskrivna processen. 

 

 

3. TUK:s utredningsuppdrag 
 

3.1 Div. 2 damer 

 

I Remiss 1 beskrevs att TUK skulle genomföra en analys av antalet serier 

som skulle kunna vara aktuella på div. 2-nivån samt hur antalet 

uppgångar i så fall borde fördelas. I det analysarbete som har genomförts 

har TUK fört ett resonemang om vikten av att fotbollsutvecklingen är i 

fokus och att tävlingsstrukturen sätts därefter. Det har i detta sammanhang 

varit viktigt att beakta andra projekt inom svensk fotboll, såsom projekten 

Ökad samverkan och Spelarutbildningen- en helhet 2.0 (SUB 2.0), samt hur 

processerna i dessa projekt kan komma att påverka frågan om strukturen 

för div. 2 damer. En av slutsatserna från utvärderingen av SUB 2.0 var 

exempelvis att man ska verka för att förstärka regionerna och skapa en 

tydlighet i rollfördelningen mellan SvFF och SDF. Vidare har det beskrivits 

att syftet med projektet SUB 2.0 var att skapa förutsättningar för 

spelarutbildning och fotbollsutveckling samt att säkra goda 

utvecklingsmiljöer över hela landet. Därtill arbetas det, inom ramen för 

projektet Ökad samverkan, med att skapa en tätare samverkan inom 

tävlingsområdet genom exempelvis gemensamma serier regionalt. I det 

fall man skulle formalisera en reducerad seriepyramid med ett färre antal 

serier utan regionalt inflytande på div. 2-nivån menar TUK att det finns en 



 

 

risk att dessa utvecklingsprocesser kan komma att motverkas. Därtill ser 

TUK en särskild problematik i Norrland där reseavstånden i varje 

seriegrupp skulle bli väldigt stora, vilket i sin tur skulle kunna riskera 

föreningsmiljöerna i området. TUK konstaterar också att den primära 

orsaken till en önskad förändring är administrativ (tydlighet i 

seriesammansättning, gemensamma regler och ärendehantering) snarare 

än en naturlig önskan från berörda föreningar att förändra 

förutsättningarna för fotbollsutveckling och tävlingsformat.  

 

TUK anser samtidigt att det finns ett värde i att skapa en tydlighet i den 

administrativa hanteringen och i att hitta en modell som skulle möjliggöra 

ett enhetligt regelverk för serienivån, med en beslutsordning som går i linje 

med SvFF:s stadgar.  

 

Utifrån ovan resonemang föreslår TUK att SvFF div. 2, damer, från och 

med säsongen 2024 blir förbundsserier, vilket i så fall skulle möjliggöra ett 

gemensamt regelverk för serienivån och en tydlighet i beslutsordningen. 

För att fortfarande skapa en flexibilitet för de regionala och lokala 

förutsättningarna föreslår TUK att antalet uppgångar till div. 1 även 

fortsättningsvis fördelas per landsdel, med samma antal som det är idag. 

En förutsättning för att detta ska fungera är att det inför varje års 

kommande säsong sker en tät dialog mellan SvFF och respektive landsdel. 

Detta då antalet serier ska sättas utifrån de regionala förutsättningarna och 

anpassas efter de uppgångar som landsdelen har.  

 

Förslaget innebär att vissa administrativa gränser även fortsättningsvis 

kommer att uppstå genom att exempelvis ett lag i södra Norrland tillhör 

just Norrlandsregionen men kanske snarare önskar spela i en serie i 

Svealand. Dessutom finns en risk för tvångsnedflyttning i det fall ”fel” lag 

åker ur. Dessa aspekter menar dock TUK är något som finns redan idag i 

div. 2, damer, och anser att de fördelar som förslaget innebär – dvs ett 

regionalt inflytande och en ökad flexibilitet - överväger. Förslaget medför 

också en ökad administration för SvFF. I dagsläget är bedömningen att det 

inte finns resurser på SvFF:s tävlingsavdelning för detta, vilket gör att det 

måste skjutas till resurser i det fall Representantskapet beslutar enligt 

TUK:s förslag.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår TUK, 

 



 

 

att  div. 2, damer ska bli en förbundsserie från och med 

säsongen 2024, 

 

att  antalet serier för div. 2, damer, fastställs utifrån en dialog 

med respektive landsdel inför varje års kommande säsong, 

 

att  antalet uppgångar till div. 1 fördelas per landsdel, Götaland 

(4), Svealand (3) och Norrland (2) och uppgångar till div. 2 

fastställs utifrån en dialog med respektive landsdel,  

 

att det uppdras till Förbundsstyrelsen att senast i mars 2023, 

och efter samråd med respektive landsdel, besluta om det 

tävlingsmässiga regelverket för div. 2, samt 

 

att  det uppdras till Förbundsstyrelsen att säkerställa att det 

tillförs nödvändiga resurser till SvFF:s tävlingsavdelning för 

att hantera den ökade administration som beslutet innebär 

på förbundsnivå. 

 

SEF stödjer TUK:s förslag. 

 

 

3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

 

Som nämndes i Remiss 1 är systemet och regelverket rörande nationell 

utbildningsersättning komplext. Utifrån den utredning av frågorna TUK gjort 

hittills kan konstateras att det alltjämt inte bedöms möjligt att åstadkomma 

önskemålet om att säkerställa mindre föreningars rätt med några mindre 

justeringar av regelverket. Den arbetsgrupp under TUK som utreder frågan 

kommer därför att titta närmare på alternativa modeller. Parallellt med detta 

är en uppdatering av Fogis, som kommer medföra avisering till förening om 

att rätt till utbildningsersättning kan föreligga, på gång med planerad 

lansering under hösten 2022. Innan ytterligare justeringar i befintligt regelverk 

görs är det av intresse att så långt som möjligt utvärdera konsekvenserna av 

denna praktiska förändring. 

 

Mot ovan bakgrund avser TUK att föreslå Representantskapet att 

utredningsuppdraget förlängs med återrapportering till Representantskapet 

2023. 

 

SEF stödjer TUK:s förslag. 



 

 

 

 

 

3.3 Fair Play-utredningen 

 

I Remiss 1 redogjordes för bakgrunden till och pågående status på Fair Play-

projektet, liksom TUK:s avsikt att föreslå att Representantskapet att besluta 

om vissa justeringar i TB respektive att tillsammans med de distrikt som ingått 

i pilotprojektet, ta fram en ”Fair Play”-manual, baserat på underlag och 

erfarenheter från pilotprojektet.  

 

Efter inkomna remissvar kan konstateras att responsen på TUK:s förslag varit 

positiv samt att flertalet distrikt, utöver de tre distrikt som ingått i 

pilotprojektet, uttryckt avsikt och vilja att använda sig av Fair Play-

modellerna kommande säsong. Representanter från pilotdistrikten har även 

presenterat sitt arbete under Ordförandekonferensen i juli 2022. Mot denna 

bakgrund avser TUK att föreslå Representantskapet att anta ett tillägg i TB 

enligt nedan (där begreppet ”Fair Play-trappan” kommer att definieras 

separat och närmare föreskrifter kommer att tillgängliggöras inför säsongen 

2023).  

 

I distriktsserierna beslutar SDF om Fair Play-trappan ska tillämpas samt för 

vilka serier. SDF som tillämpar Fair Play-trappan ska följa de av SvFF 

fastställda föreskrifterna för användningen av denna.  

 

Förening som genom deltagande i tävling omfattas av Fair Play-trappan kan av 

SDF utsett organ ådömas  påföljd om poängavdrag om maximalt nio poäng 

eller, i särskilt allvarliga fall, uteslutning. Beslutet ska avfattas skriftligen samt 

innehålla uppgift om att beslutet får överklagas.  

  

Beslut enligt andra stycket får överklagas i enlighet med vad som gäller för 

överklagande av beslut om  tävlingsbestraffning enligt 7 kap.  

 

Utöver förslaget att Representantskapet antar ett tillägg i TB i linje med ovan 

kommer arbetet med att ta fram föreskrifter och manual att fortgå under 

hösten och fram till Representantskapet, där en slutlig rapport över 

utredningen avses att redovisas. 

 

SEF stödjer den beskrivna processen. 

 



 

 

 

---------------- 
 

Med vänlig hälsning 
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 
 
 
Christine Stridsberg (enligt uppdrag) 
Förbundsjurist 
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Remissyttrande 2 inför SvFF:s Representantskap 2022 
 
Skåne FF inkommer härmed om svar på remissyttrande 2 inför Representantskapet 2022.  
 
Vidhåller tidigare yttranden gällande de båda inkomna motionerna.  
 
Fortsatt står Skånes FF bakom de föreslagna regeländringar i TB och RB samt vill särskilt 
nämna vikten av att tydliggöra ansvaret för både förening och bortasupportrar i 6 kap för 
övriga nivåer som inte regleras av de särskilda tävlingsbestämmelserna.  
 
Vad gäller övriga delar står Skånes FF bakom TUKs förslag och överväganden. Vill särskilt åter 
nämna möjligheten att outsourca administrationen av div 2 damer på olika distrikt för att 
minska den börda som annars kan komma att hamna på SvFF.  
 
 
Skanör som ovan 
 
 
 
Martin Åkerman  
Skåne FF:s representantskapsledamot  
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Christine Stridsberg

Från: Stefan Brandstedt <stefan.brandstedt@gmail.com>
Skickat: den 19 september 2022 09:05
Till: Christine Stridsberg
Ämne: Svar på Remiss 2 inför Representantskapet 2022

Smålands FF svar på Remiss 2 
 
2,4 införande av elitlicensreglemente för elitettan. 
Detta tycker vi blir svårt för  alla lag i eliettan att klara elitlicensen 
 
Uppgångar till div 1 anser vi att Götaland ska ha 5 st sett till antal lag. 
Vi antar att  dessa uppgångar kommer att justeras framåt beroende på hur många lag respektive  landsdel har i spel 
framåt. 
 
I övrigt ställer vi oss bakom TUKs förslag i Remiss 2 
 
Stefan Brandstedt  
TK Ordförande 
Smäland 
 



  

 

Remissvar StFF 2022-09-19 

Här kommer remissvar i runda 2 från StFF. Vi har valt att svara på de frågor vi tycker är viktigast.  
Motioner 
Motion GFF – nedre åldersgräns för nationella och regionala ungdomsserier 
StFF anser att Nationell P16 ska finnas kvar.  
StFF ställer sig bakom TUK:s förslag och röstar sålunda emot GFF:s motion.  
Vid ett större möte med våra ungdomsföreningar så var riktlinjen tydlig från aktuella föreningar.  
 
Motion JHFF – reseersättning i förbundsserier 
StFF har respekt för att detta är en stor fråga för vissa distrikt men för oss som ofta har många lag på 
samma serienivå och ligger geografiskt hyfsat mitt i är detta en mindre fråga.  
Redan när resefördelningsförslag i ungdomsserierna infördes tyckte StFF att kostnaderna borde 
fördelas mellan alla lag i en serienivå. Alltså inte bara inom regionen.  
Även ett Norrlandslag med lite kortare resor jämfört med övriga Norrlandslag lär ha betydligt längre 
resor än övriga lag i landet. Så om ett system med reseutjämning ska finnas bör kostnaderna fördelas 
så att även Svealandslag och Götalandslag delar på kostnaderna.  
 
Nedanstående svar/tillägg är gemensamt med Gotlands FF: 
Gotland och Stockholm deltar i regel i samma förbundsserier. Resor över havet med färja/flyg samt i 
flera fall även övernattning medför en kraftigt höjd kostnadsbild för våra föreningar som deltar i 
förbundsserier. Med en central resefond finns möjligheten att jämna ut orättvisorna ekonomiskt. Det 
tar dessutom mycket längre tid att ta sig till matcherna med tanke på Gotlands läge i Östersjön. Att 
utöver detta även drabbas av kraftigt höjda kostnader är inte hållbart i längden. Med en central 
inrättad resefond som är finansierad av SvFF finns möjlighet att även stödja exempelvis gotländska 
föreningars deltagande i serier utanför förbundsserierna på grund av Ö-läget.  
Vi instämmer därmed helt med JHFF i denna fråga. 
 
Inget att tillägga till remissrunda 2 i denna fråga, vi vill dock trycka på vårt tidigare svar om resor till 
och från Gotland.  
 
Förslag på regeländringar 
Utesluta lag som inte betalat serieavgiften 
StFF ställer sig tydligt bakom det förslag som möjliggör att utesluta lag som inte betalat serieavgiften 
innan seriestart.  
 
Utredningar 
Dam Div 2 
StFF anser som tidigare att Dam Div 2 bör administreras och drivas av SvFF.  
 
Fair Play utredningen 
StFF ser det som mycket viktigt att möjligheten att ha en FPL kvarstår. Det är dock bra om det blir 
valfritt för distrikten att ha en FPL eller inte.  
 

Stockholms Fotbollförbund 
 



Svar remiss 2 Södermanlands FF  

2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 

i. Förtydligande av förenings ansvar för supportrar m.m. 

Stödjer förslaget 

 

ii. Utökat antal ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det tekniska området 

Stödjer förslaget 

 

iii. Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift 

Stödjer förslaget.  

 

iv. Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga om spelares 

behörighet 

Stödjer förslaget.  

2.2 Förslag till Representationsbestämmelser (RB) 2023 

i. Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden 

Stödjer förslaget 

 

ii. Justeringar avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m. 

Bra att översyn görs och att det följer regelverk ovanför SVFF.  

 

2.3 Förslag till Särskilda tävlingsbestämmelser (STB) herr 2023 
 

i. Förtydligande av krav på kameraövervakningssystem 

Bra att syftet med kamerorna beskrivs och vad som behöver justeras för att syftet ska 

uppfyllas. 

 

2.4 Förslag till Elitlicensreglementen 
 

i. Införande av elitlicensreglemente för Elitettan 

Viktigt att stödja när EFD efterfrågar och att ha dialogen där med berörda föreningar. 

3. TUK:s utredningsuppdrag 

3.1 Div. 2 damer 

 I det som framkommit från remiss 1 och andra forum så är detta vad många distrikt 

efterfrågar, det gemensamma regelverket. Kan administrations  skötas som P-F serierna   

3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 

Bra att när det uppkommer att frågan är större och mer komplex att göra en grundlig 

utredning och att det får ta den tid som krävs för att få ett bra regelverk kring frågan.  

3.3 Fair Play-utredningen 



Stödjer förslaget men material/manualen bör finnas tillgängligt tidigare så att SDF kan använda 

sig av detta material inför SDF representantskap så att SDF kan förbereda ett eget införande 

redan till säsong 2023. 

 

Södermanlands FF  

Genom Elin Duan 

Ledamot Representantskapet  

 



Upplands 
Fotbollförbund 
 
Postadress: 
Box 863 
751 08 Uppsala 
 
Besöksadress: 
Björkgatan 59 
Uppsala 
 
Org. Nummer: 
817600-4904 
 
Bankgiro: 
5895-6087 
 
Epost: 
Kansli@upplandsff.se 

 

 

 

Yttrande Remiss 2 
 
 
TB 6 kap. 1 och 4 §§  
Upplands Fotbollförbund anser att det är bra att föreningens ansvar för supportrar 
m.m. förtydligas och står bakom TUK:s förslag.  
 
 
TB 4 kap. 4-6 §§ 
Upplands Fotbollförbund står bakom TUK:s förslag.  
 
 
TB 2 kap. 13 § 
Upplands Fotbollförbund stöder TUK:s förslag.  
 
 
TB 6 kap. 18 § 
Upplands Fotbollförbund stöder TUK:s förslag.  
 
 
RB 2 kap. 5 § andra stycket 
Upplands Fotbollförbund stöder TUK:s förslag.  
  
 
Div. 2 damer 
Uppland Fotbollförbund stöder TUK:s förslag nedan;  

- att div.2, damer ska bli en förbundsserie från och med säsongen 2024. 
 

- att det uppdras till förbundsstyrelsen att säkerställa att det tillförs 
nödvändiga resurser till SvFF:s tävlingsavdelning för att hantera den ökade 
administrationen som beslutet innebär på förbundsnivå.  

 
Fair Play-utredningen 
Upplands Fotbollförbund anser att Fair Play-utredning ä viktig och att det behöver 
finnas med i Tävlingsbestämmelserna för 2023. Vi har själva försökt att hitta 
utrymmen där vi kan lägga in det. Upplands Fotbollförbund tycker att en Fair Play-
manual samt Fair Play-trappan bör gå ut till alla SDF inom en snar framtid för att vi 
ska kunna förbereda oss inför nästkommande säsong.  
 
Fair Play-utredningen 
Upplands Fotbollförbund ställer sig mycket positiva till utredningen och har även 
börjat implementera vissa delar av storstadsdistriktens åtgärder under 2022. 



 

    
Västerbottens Fotbollförbund  [Remiss] 

 

 
Remissvar från VFF 
 
2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023  
Förtydligande av förenings ansvar för supportrar m.m.  
 

VFF stöder det förslag som TUK lämnat 
 

 
Utökat antal ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det tekniska området  
 

VFF anser att antalet kan justeras upp till antalet tillåtna personer i det 
tekniska området utökas till 18 stycken, varav maximalt nio ersättare, efter 
samtal med våra domare och att de ser ett möjligt problem i SDF vill vi att 

varje SDF ska få bestämma själv om SDF ska i sina tävlingar behålla rätten 
att ha ett lägre antal.  

 

 
Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift  
 

VFF stöder det förslag som TUK lämnat men anser att om det finns fler 

avgifter som ska kopplas till detta får SDF besluta om vilka. 

 
Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga om spelares 
behörighet  
 

VFF stöder det förslag som TUK lämnat om det är SvFF som är 
tävlingsstyrelse 

 

 
2.2 Förslag till Representationsbestämmelser (RB) 2023 
Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden  
 

VFF är skeptisk till utökad dispensmöjlighet och vill veta mer om exempel 
på vilka synnerliga skäl som kan vara aktuella. 

 

 
Justeringar avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m. 
 

Ny text på förslag kommer senare. 
 
 

 
2.3 Förslag till Särskilda tävlingsbestämmelser (STB) herr 2023  
Förtydligande av krav på kameraövervakningssystem  
 

VFF stöder det förslag som TUK lämnat 
 

 



 

    
Västerbottens Fotbollförbund  [Remiss] 

 
2.4 Förslag till Elitlicensreglementen  
Införande av elitlicensreglemente för Elitettan  
 

VFF anser att det är positivt och utgår från att reglementet kommer att 
anpassas till deltagande föreningars förutsättningar så som det ser ut i dag. 
Dvs att reglementet utformas på ett passande sätt utifrån deltagande 
föreningars förutsättningar 

 
 

 
3. TUK:s utredningsuppdrag  
3.1 Div. 2 damer  
 

VFF anser att 

• antal lag per seriegrupp hanteras lika 

• Säkerställa att ev ansökning av matchflytt även går via det SDF som 
tillsätter domare för att inte ställa till med problem för andra matcher. SDF 
ska ha rätten att säga nej i sådana fall. 

• hemmalagets SDF har rätt att ta ut en administrationsavgift från 
hemmalaget för att tillsätta domare till matcherna i tävlingen. Avgiftens 
storlek regleras i respektive SDF:s bestämmelser. 

 

 
3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning  
 

VFF stöder det förslag som TUK lämnat 
 

 
3.3 Fair Play-utredningen  
 

VFF stöder det förslag som TUK lämnat 
 
 
 
/Micke, 0706677639 



   
2022-09-19 

___________________________________________________________________________________ 
Västergötlands Fotbollförbund   0500-401110, val 1-8 
Gustav Adolfs gata 49   vastergotlandsff@svenskfotboll.se 

541 45  Skövde                                                                                        vastergotland.svenskfotboll.se 
 

Yttrande på Remissutskick  
19 september till TUK inför 
Representantskapet 2022 

 
Västergötlands FF yttranden 
 
 
2. TUK:s förslag på förändringar i tävlingsreglerna 
2.1 Förslag till tävlingsbestämmelser (TB) 2023 
i) Förtydligande av föreningarnas ansvar för supportrar 
Bra att det diskuteras 
 
ii) Utöka antalet ersättare och ledare på spelarförteckningen respektive i det 
tekniska området 
Västergötland kan ställa sig bakom att nio ersättare och ledare införs på Allsvensk nivå 
Senior utifrån ett internationellt perspektiv med spelartrupper men ej i övriga 
förbundsserier.  
 
iii) Uteslutning av lag från seriespel vid obetald serieavgift 
Västergötlands FF ställer sig bakom TUKs förslag 
 
iv) Införande av möjlighet för tävlingsstyrelse att lämna förhandsbeslut i fråga om 
spelares behörighet 
Västergötlands FF ställer sig bakom TUKs förslag 
 
2.2 Förslag till Representationsbestämmelser (RB) 2023 
i) Utökad dispensmöjlighet vid övergång utanför frimånaden 
Västergötlands FF ställer sig bakom TUKs förslag 
 
ii) Justeringar avseende förutsättningar för hävning av spelaravtal m.m 
Bra att översyn görs 
 
2.3 Förslag till Särskilda tävlingsbestämmelser (STB) herr 2023 
i) Förtydligande av krav på kameraövervakningssystem 
Västergötlands FF ställer sig bakom ny lydelse 
 
 
 



2.4 Förslag till Elitlicensreglementen  
i) Införande av elitlicensreglemente för Elitettan 
- 
 
3 TUK:s utredningsuppdrag  
3.1 Div. 2 damer 
Västergötlands FF är positiva till att division 2 blir en förbundsserie och ställer sig 
bakom TUKs förslag   
 
3.2 Utredning avseende nationell utbildningsersättning  
Västergötlands FF ställer sig bakom att utredningsuppdraget förlängs med en 
återrapportering vid Repskapet 2023.  

3.3 Fair Play-utredningen 
Västergötlands FF följer Fair Play utredningen med stort intresse.  
 
 
VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND  
Tävlingskommittén  
 
 
Marcus Ahlberg/TK Ordförande/VFF:s Repskapsledamot 
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Christine Stridsberg

Från: sven-erik.forsgren@telia.com
Skickat: den 18 september 2022 21:17
Till: Christine Stridsberg
Ämne: Remiss nr 2 inför Representantskapet 2022

 
Hej, 
 
Vi är lite oroliga för norrlandslagen om div 2 Damer blir förbundsserier 
Vi kan idag delta med lag 2 samt kombinationslag och vi förmodar att den möjligheten försvinner om det blir 
förbundsserie 
 
I övrigt ställer sig Ångermanlands FF bakom TUK:s förslag 
 
Hälsningar 
Ångermanlands Fotbollförbund 
Sven-Erik Forsgren 
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Christine Stridsberg

Från: Christian Lundell (Örebro läns Fotbollförbund) <christian@olff.se>
Skickat: den 19 september 2022 22:23
Till: Christine Stridsberg
Kopia: Johan Ringaby
Ämne: Sv: Utskick remiss 2

Hej, 
 
Vi har inget mer att tillägga från vårt tidigare remissvar och instämmer med TUK:s förslag på tillkommande förslag 
till ändringar i TB.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
  

 

Christian Lundell 
Tävlingsansvarig 
  
Örebro Läns Fotbollförbund 
TELEFON: +46 (0)19-17 55 49      
BESÖKS- och POSTADRESS: Karlsgatan 28, 703 41 Örebro 
christian@olff.se    www.olff.se  

 
 
 

Från: Johan Ringaby (Örebro läns fotbollförbund) <johan.r@olff.se>  
Skickat: den 2 september 2022 15:05 
Till: Christian Lundell (Örebro läns Fotbollförbund) <christian@olff.se>; Andreas Abrahamsson 
<andreas.abrahamsson@orebro.se>; Georg Barsom <Georg.Barsom@obo.se> 
Ämne: Fwd: Utskick remiss 2 
 
 
 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från: Joakim Lindström <joakim.lindstrom@svenskfotboll.se> 
Datum: 2 september 2022 14:47:37 CEST 
Ämne: Utskick remiss 2 

  
Till Representantskapets ledamöter, 
  
I bifogade dokument finner ni ”Remiss 2” inför Representantskapet 2022, med bl.a. tillkommande 
förslag på ändringar i SvFF:s tävlingsbestämmelser inför säsongen 2023, samt inkomna remissvar 
från Remiss 1. 
  
Yttrande över de förslag som presenteras i remissen ska inkomma till TUK senast måndagen den 19 
september 2022, och skickas till christine.stridsberg@svenskfotboll.se ”. 
  
Mvh 
Christine 
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Christine Stridsberg  
Förbundsjurist/ / Legal Counsel  
Svenska Fotbollförbundet / Swedish Football Association 
Telefon: +4687359532 , MOBIL: +46766986242  
BESÖKSADRESS: Evenemangsgatan 31, Solna  
P.O BOX: 1216 , 171 23 Solna  
http://www.svenskfotboll.se - http://olikaarbra.se  
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Christine Stridsberg

Från: Maria Hagström <Maria.Hagstrom@knowit.se>
Skickat: den 23 september 2022 15:35
Till: Christine Stridsberg
Kopia: Marcus Egnell  (Östergötlands Fotbollförbund); Carro Phalen; Adam Åström 

(Östergötlands Fotbollförbund)
Ämne: Sv: Utskick remiss 2

Hej Christine,  
Ursäkta för sent svar från Östergötland. Vi har gått igenom remisser och förslag och vi står bakom SvFF TUK 
rekommendationer inför representantskapet 2022.  
 
Mvh 
Maria 
Ordf TUK Östergötlands FF  
 

Från: Joakim Lindström <joakim.lindstrom@svenskfotboll.se> 
Datum: fredag, 2 september 2022 14:47 
Till:  
Ämne: Utskick remiss 2 

Till Representantskapets ledamöter, 
  
I bifogade dokument finner ni ”Remiss 2” inför Representantskapet 2022, med bl.a. tillkommande förslag på 
ändringar i SvFF:s tävlingsbestämmelser inför säsongen 2023, samt inkomna remissvar från Remiss 1. 
  
Yttrande över de förslag som presenteras i remissen ska inkomma till TUK senast måndagen den 19 september 
2022, och skickas till christine.stridsberg@svenskfotboll.se ”. 
  
Mvh 
Christine 
  
  

 

Christine Stridsberg  
Förbundsjurist/ / Legal Counsel  
Svenska Fotbollförbundet / Swedish Football Association 
Telefon: +4687359532 , MOBIL: +46766986242  
BESÖKSADRESS: Evenemangsgatan 31, Solna  
P.O BOX: 1216 , 171 23 Solna  
http://www.svenskfotboll.se - http://olikaarbra.se  

 

 



4.1 Motion Göteborgs FF 



 
 

GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 

857200-4474 

 

Göteborg, 2022-04-13 

 

Motion till SvFF:s representantskap 2022 (datum inte bestämt) 

 

Regionala och nationella ungdomsserier ska tidigast börja vid 17-års ålder  

 

Bakgrund 

 

September 2021 fick Göteborgs Fotbollförbund en motion från 18 föreningar i Göteborg inför 

Göteborgs Fotbollförbunds representantskap den 7 december 2021. 

Förslaget i motionen var att ”Göteborgs Fotbollsförbund skall motionera till Svenska 
Fotbollförbundets Repskap om att begränsa de regionala och nationella ungdomsserierna så 
de börjar tidigast det året spelarna fyller 17 år”. 

Representantskapet för Göteborgs Fotbollförbund röstade bifall för motionen. 

 

Motionens grunder  

 

Vårt traditionella system där duktiga ungdomar via tidigt a-lagsspel i moderföreningen tar sig 

upp till elitfotbollen håller på att brytas isär.  

Istället har det skapats ett parallellt ungdomsfotbollssystem på regional och central nivå, de så 

kallade SEF-serierna.  

Det är den enda delen av svensk fotboll som växer just nu men den gör det på bekostnad av 

den övriga verksamheten i landet och har en negativ effekt på vårt befintliga seriesystem såväl 

den lokala ungdomsfotbollen som det nationella seriesystemet under elitfotbollen. 

Följden blir bland annat att ett större kvalitetsglapp mellan lagen i våra distriktsungdomsserier 

och ett större glapp mellan elitfotbollslagen och lagen längre ner i seriesystemet. Det är också 

högst troligt att det bidrar till en utveckling med färre junior och seniorlag. 

 

En värdegrund inom fotbollen är att den ska vara enkel, billig och tillgänglig. 

Många ungdomar känner sig tvingade att tillhöra en akademiförening för att lyckas inom 

fotbollen. 

Flertalet av dessa akademiföreningar tar ut avgifter om tusentals kronor. 

 

Detta bidrar till segregation genom att ungdomar till föräldrar med lägre inkomst inte kan 

spela fotboll med ungdomar vars föräldrar är höginkomsttagare. 



 

Förslag till beslut 

 

Göteborgs Fotbollförbund med tillhörande föreningar föreslår av ovan anledning att SvFF´s 

representantskap beslutar om att avveckla de regionala och nationella ungdomsserierna för 

åldrarna under 17 år inför 2023 och att det regleras i Tävlingsbestämmelserna att det inte 

omfattas som en förbundsserie. 

 

Göteborg, 2020-04-13 

 

GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 

 

 

 

_________________________ 

Shahab Lazar 

Representantskapsledamot Göteborgs Fotbollförbund 



4.2 Motion Jämtland-Härjedalens FF 



 

JHFF FOTBOLLFÖRBUND 

Org. Nummer 

Östersund, 2022-04-29 

 

 

Motion till SvFF:s representantskap 2022  

 

Ingress  

 

Förslag avseende ersättning för reseutjämning i förbundsserier.  

 

Bakgrund 

På grund av vår geografi och relativt glesa befolkning är flertalet av våra serier spridda över 

ett stort geografiskt område. Spel i dessa serier innebär många och långa resor, och ibland 

även övernattningar. Att delta i dessa serier blir oerhört kostsamt beroende på reseavstånd och 

övernattningar. Många av våra föreningar tvingas lägga större delen av sina ekonomiska 

medel på resor och boende. 

Innebär att föreningarnas resurser för utveckling av föreningen, ledare eller spelarna allt som 

oftast inte räcker till. I det längre perspektivet innebär det att vi får en sämre sportslig 

utveckling av våra ledare, spelare och lag. 

 

Det reseutjämningssystem vi har idag innebär att de föreningar som har lägre kostnader för 

sina resor ska vara med och finansiera den förening som har högre kostnader. Det får till 

resultat att ännu fler föreningar har mindre pengar och resurser över till sportslig verksamhet. 

Ett helt igenom kontraproduktivt system om vi ser till möjligheterna av sportslig utveckling. 

 

Motionens grunder  

 

JHFF föreslår att SvFF inrättar en central resefond där föreningar som spelar i Förbundsserier 

kan ansöka om och erhålla stöd för sina resekostnader. Utformning av regler för detta bör 

utredas ytterligare. 

 

Fonden ska vara finansierad från SvFF. Den ska inte finansieras via avgifter ställda till 

föreningar ingående i aktuella serier 

 

Förslag till beslut 

 

JHFF Fotbollförbund med tillhörande föreningar föreslår på grund av det ovan anförda att 

SvFF:s representantskap antar motionen i sin helhet.    

 

Plats dag som ovan 

 



JHFF FOTBOLLFÖRBUND 

 

Bengt Olofsson, Ordförande TU 

_________________________ 

Förnamn Efternamn 



5.1Damer div. 2



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

Div. 2, damer 
 
 

Vid Representantskapet 2021 fattades det beslut om en ny seriestruktur på damsidan, 

vilket bland annat innebar en förändring för antalet div. 1–serier där antalet serier minskar 

från sex till tre. Beslutet föregicks av en utredning och i samband med utredningens slutfas 

inkom det synpunkter rörande serienivån div. 2. Ett antal distrikt framförde att div. 2 bör 

vara en förbundsserie (dvs. en serienivå som ligger under SvFF). Argument som fördes 

fram för en sådan ändring var att dagens regionala struktur är problematisk då distrikten 

exempelvis har olika regelverk kring B-lagsserier i distriktsserierna, och att det finns 

demokratiska oklarheter om en förening vill överklaga beslut eller motionera om en 

ändring rörande serienivån. Det lyftes även att det inte bör vara någon skillnad mellan 

dam- och herrsidan gällande hur administrationen av div. 2-nivån sker. Mot denna 

bakgrund beslutade Representantskapet 2021 att frågan om tillhörighet för div. 2 skulle 

utredas vidare med återrapportering till Representantskapet 2022. 

 

Frågan har varit föremål för omfattande utrednings- och förankringsarbete under 2022, 

bland annat genom diskussioner vid Tävlingsutvecklingskonferensen i februari 2022, 

skriftliga svar efter enkätutskick under våren 2022 samt remittering av förslag i båda 

remissutskicken (juni respektive september 2022). Inställningen har skilt sig åt en del 

mellan distrikten, och mot bakgrund av inkomna synpunkter har följande överväganden 

gjorts. 

 

Om div. 2 ska vara en förbundsserie väcks frågan hur många seriegrupper som skulle vara 

aktuella, och hur antalet uppgångar i så fall skulle fördelas. Det har ansetts centralt att 

fotbollsutvecklingen är i fokus och att tävlingsstrukturen sätts därefter. Det har i detta 

sammanhang varit viktigt att beakta andra projekt inom svensk fotboll, såsom projekten 

Ökad samverkan och Spelarutbildningen- en helhet 2.0 (SUB 2.0), samt hur processerna i dessa 

projekt kan komma att påverka frågan om strukturen för div. 2 damer. En av slutsatserna 

från utvärderingen av SUB 2.0 var exempelvis att man ska verka för att förstärka 

regionerna och skapa en tydlighet i rollfördelningen mellan SvFF och SDF. Vidare har det 

beskrivits att syftet med projektet SUB 2.0 var att skapa förutsättningar för 

spelarutbildning och fotbollsutveckling samt att säkra goda utvecklingsmiljöer över hela 

landet. Därtill arbetas det, inom ramen för projektet Ökad samverkan, med att skapa en 

tätare samverkan inom tävlingsområdet genom exempelvis gemensamma serier regionalt. 

I det fall man skulle formalisera en reducerad seriepyramid med ett färre antal serier utan 

regionalt inflytande på div. 2-nivån finns en risk att dessa utvecklingsprocesser kan 

komma att motverkas. Därtill ses en särskild problematik i Norrland där reseavstånden i 

varje seriegrupp skulle bli väldigt stora, vilket i sin tur skulle kunna riskera 



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

föreningsmiljöerna i området. Det konstateras också att den primära orsaken till en önskad 

förändring är administrativ (tydlighet i seriesammansättning, gemensamma regler och 

ärendehantering) snarare än en naturlig önskan från berörda föreningar att förändra 

förutsättningarna för fotbollsutveckling och tävlingsformat. Samtidigt finns ett värde i att 

skapa en tydlighet i den administrativa hanteringen och i att hitta en modell som skulle 

möjliggöra ett enhetligt regelverk för serienivån, med en beslutsordning som går i linje 

med SvFF:s stadgar.  

 

Utifrån ovan resonemang föreslås att SvFF div. 2, damer, från och med säsongen 2024 blir 

en förbundsserie, vilket i så fall skulle möjliggöra ett gemensamt regelverk för serienivån 

och en tydlighet i beslutsordningen. För att alltjämt erbjuda flexibilitet utifrån de regionala 

och lokala förutsättningarna föreslås att antalet uppgångar till div. 1 även fortsättningsvis 

fördelas per landsdel, med samma antal som det är idag. En förutsättning för att detta ska 

fungera är att det inför varje års kommande säsong sker en tät dialog mellan SvFF och 

respektive landsdel. Detta då antalet serier ska sättas utifrån de regionala förutsättningarna och 

anpassas efter de uppgångar som landsdelen har.  

 

Förslaget innebär att vissa administrativa gränser även fortsättningsvis kommer att uppstå 

genom att exempelvis ett lag i södra Norrland önskar spela i en serie i Svealand. Dessutom 

finns en risk för tvångsnedflyttning i det fall ”fel” lag åker ur. Dessa aspekter är dock något 

som finns redan idag i div. 2, damer, och det har bedömts att de fördelar som förslaget 

innebär – dvs ett regionalt inflytande och en ökad flexibilitet – överväger dessa negativa 

aspekter.  

 

Förslaget medför också en ökad administration för SvFF. I dagsläget är bedömningen att 

det inte finns resurser på SvFF:s tävlingsavdelning för detta, vilket gör att det måste skjutas 

till resurser i det fall Representantskapet beslutar enligt presenterat förslag.  

 

 



5.2 Tränarlicens i de lägre förbundsserierna



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

Krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna 
 
 

Vid Representantskapet 2021 presenterade SvFF:s Utbildning- och utvecklingsavdelning idéer 

rörande ett eventuellt införande av krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna (div. 1, damer 

och div. 2 – 3, herrar). Bakgrunden var bland annat att flertalet europeiska nationsförbund under 

lång tid har haft krav på tränarlicenser i större utsträckning än i Sverige, och att det för 

uppfyllnad av UEFA:s regelverk Coaching Convention är nödvändigt med skärpta krav även i 

Sverige. Utifrån den utbildningsstege som SvFF har idag ansågs det mest ändamålsenliga vara ett 

krav på att tränarna ska ha genomgått tränarutbildning på den nivå som för närvarande 

motsvarar UEFA B.  

 

Mot bakgrund av ovan har frågan beretts av TUK med sikte på beslut vid Representantskapet 

2022. Vid Tävlingsutvecklingskonferensen i februari 2022 framkom att flertalet distrikt var 

positivt inställda till förslaget om krav på tränarlicens UEFA B i de lägre förbundsserierna, men 

det lyftes även ett antal potentiella utmaningar kopplat till ekonomi, antalet utbildningsplatser 

samt att det skulle kunna bli svårare för föreningar på berörda serienivåer att hitta tränare än vad 

som är fallet idag. Efter närmare analys av, och inspel från distrikten, i dessa frågor föreslås att 

införandet av krav på tränarlicens i de lägre förbundsserierna sker successivt, där ett första steg är 

ett krav på tränarlicens UEFA B för div. 1 damer respektive div. 2 herrar, att gälla från och med 

säsongen 2025. Därefter kan motsvarande krav i div. 3 herrar och ev. tillkommande 

förbundsserier adderas, givet att införandet i div. 1 dam och div. 2 herr faller väl ut i praktiken. 

Med detta förslag är det fråga om totalt 126 föreningar – 42 i div. 1 damer respektive 84 i division 

2 herrar – som har drygt två år på sig att säkerställa att de har tränare med erforderlig kompetens. 

Då det för närvarande är ca 300 personer/år i Sverige som genomgår UEFA B bedöms detta som 

klart realistiskt. Det ska även noteras att det idag finns en stor mängd tränare med UEFA B-

utbildning som för att erhålla licens endast behöver genomföra en digital fortbildning. I likhet 

med vad som redan idag gäller för de högre serienivåer där tränarlicens är ett krav föreslås att 

nyuppflyttade föreningar ges möjlighet att ansöka om dispens från kravet under den säsong som 

föreningen är nyuppflyttad. 

 

När det gäller ekonomi och kostnader för utbildningen finansieras tränarutbildningar ofta av den 

förening som tränaren är verksam i, även om det är tränaren som ansvarar för att denne har 

licens. Även om kostnaden naturligtvis är en väsentlig faktor är tränarlicensen en investering i 

tränares kompetens, som bedöms vara en viktig del i utvecklingen av svensk fotboll. Den 

omständigheten att en stor mängd tränare redan idag har erforderlig licens, eller kan erhålla den 

genom den begränsade digitala fortbildningen, innebär därtill att det bör vara fråga om en relativt 

liten andel föreningar som tvingas investera stora kostnader i tränarutbildning för att uppfylla 

kraven. Avseende antalet utbildningsplatser bör det beaktas att UEFA B-kursen inte är 



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

förbehållen ett visst begränsat antal deltagare, utan alla behöriga sökanden ska bli antagna. 

Förutsatt beslut på Representantskapet 2022 och att aktuella tränare har genomgått 

grundläggande tränarutbildning kommer därmed de två säsongerna mellan beslut och 

ikraftträdande (dvs. säsongerna 2023 och 2024) vara tillräckliga för att befintliga tränare på 

aktuella serienivåer ska kunna skaffa UEFA B-licensen. 

 

Även om den totala mängden tränare med UEFA B-licens är tillräcklig för att täcka div. 1 damer 

och div. 2 herrar finns naturligtvis en risk för att tränarna inte är spridda över landet på samma 

sätt som föreningarna i berörda serienivåer. Det finns därmed ett behov av att SvFF och SDF 

samverkar. SvFF:s Utbildning- och utvecklingsavdelning har meddelat att man kommer se över 

möjligheterna att från SvFF:s sida genomföra särskilda utbildningsinsatser där så behövs. 

 

 



5.3 Fair Play-utredningen 



 

 

 

 

Svenska Fotbollförbundet 

Fair Play-utredningen 
 
 

Vid Representantskapet 2020 beslutades, efter en motion från Göteborgs FF, Stockholms FF samt 

Skånes FF (”Storstadsdistrikten”) rörande åtgärder mot dåligt matchklimat, att bl.a. genomföra ett 

pilotprojekt med Fair Play-tabeller/trappan säsongen 2021 i ett eller flera SDF inom ramar som 

fastställdes i samråd med Förbundsstyrelsen (FS). FS fastställde i december 2020 ramar för 

pilotprojektet, i vilket de tre Storstadsdistrikten ingår. Till följd av de restriktioner som stoppade 

distriktsfotbollen under våren 2021 kunde pilotprojektet inte påbörjas som tänkt och berörda 

serier förkortades. Med anledning därav beslutade Representantskapet 2021 att förlänga 

pilotprojektet över säsongen 2022, med återrapportering till Representantskapet 2022. 

Efter utvärdering av den förkortade säsongen 2021 och hittills genomförd del av säsongen 2022 

kan konstateras att erfarenheterna i samtliga tre deltagande distrikt är positiva. Förbättringar av 

matchklimatet har i stor utsträckning kunnat åstadkommas med åtgärder såsom föreningssamtal 

och matchobservatörer, och de hårdare påföljderna poängavdrag och uteslutning har i princip 

inte behövt användas. I flertalet fall har antalet lag över gränsen för åtgärder (3,5 poäng/match) 

minskat både jämfört med tidigare säsonger respektive under säsongens lopp. Därtill har under 

senaste året vissa justeringar skett i Fogis, som en följd av identifierade utvecklingsbehov från 

pilotdistrikten. 

Samtliga tre deltagande distrikt har kommunicerat att de vill fortsätta med Fair Play-trappan, och 

ett antal ytterligare distrikt i samband med yttrande över årets remisser meddelat att de har för 

avsikt att införa systemet till säsongen 2023. TUK föreslår därför att det i tävlingsbestämmelserna 

2023 införs dels en definition, dels en ny bestämmelse i tävlingsbestämmelserna enligt följande: 

Fair Play-trappan: Modell enligt vilken förenings lag kan åläggas påföljd baserat på 
antal varningar och utvisningar för spelare och ledare utifrån av SvFF upprättade 
föreskrifter.  
 
6 kap. 6 a § Fair Play-trappan 
I distriktsserierna beslutar SDF om Fair Play-trappan ska tillämpas samt för vilka 
serier. SDF som tillämpar Fair Play-trappan ska följa de av SvFF fastställda 
föreskrifterna för användningen av denna.  
 
SDF som tillämpar Fair Play-trappan enligt första stycket och i enlighet med fastställda 
föreskrifter har rätt att ådöma deltagande lag poängavdrag om maximalt nio poäng 
eller, i särskilt allvarliga fall, uteslutning. Beslutet ska avfattas skriftligen och innehålla 
uppgift om att beslutet får överklagas.  
  
Beslut enligt andra stycket får överklagas i enlighet med vad som gäller för 
överklagande av beslut om tävlingsbestraffning enligt 7 kap. TB. 
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Därtill har ett särskilt dokument (föreskrifter) tagits fram som är tänkt att fungera som en manual 
för de distrikt som önskar använda sig av Fair Play-trappan. I dessa föreskrifter återfinns en mer 
ingående beskrivning av vad Fair Play-trappan innebär, instruktioner till distrikten om vilka ska-
krav som gäller (dvs. vad SDF inte får göra egna avvikelser från), samt praktiska 
rekommendationer utifrån erfarenheter i pilotdistrikten. De primära syftena med föreskrifterna är 
att utgöra ett stöd till SDF och dra nytta av redan genomfört arbete och erfarenheter i 
pilotdistrikten, samt att i möjligaste mån harmonisera vad Fair Play-trappan är och hur den 
används i de olika distrikten. Det föreslås att föreskrifterna fastställs av SvFF efter 
Representantskapet i syfte att erbjuda flexibilitet i förhållande till bl.a. IT-stöd,1 men ett 
preliminärt utkast bifogas denna rapport (se nästa sida). 
  

 
1 Exempelvis inkluderas för närvarande inte ledares gula kort och utvisningar i Fair Play-tabellerna. Önskemål om 
detta har dock framförts av pilotdistrikten, vilket även SvFF:s kansli bedömer är ändamålsenligt. För närvarande 
undersöker SvFF:s IT-avdelning möjligheterna att inkludera ledare. 
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Svenska Fotbollförbundets föreskrifter för Fair Play-trappor 
 

Bakgrund  

 

Under år 2021 samt 2022 har SvFF bedrivit ett pilotprojekt gällande Fair Play tillsammans med 

Göteborgs FF, Stockholms FF samt Skånes FF. Projektet har syftat till att med hjälp av så kallade 

Fair Play-tabeller, och såväl preventiva som repressiva åtgärder kopplade till dessa (Fair Play-

trappan), komma tillrätta med dåliga matchklimat.  

 

Efter utvärdering av projektet konstaterades att erfarenheterna i samtliga tre deltagande distrikt 

varit positiva. Det har uttryckts ett tydligt önskemål från deltagande distrikt att permanent kunna 

använda Fair Play-trapporna.  

 

SvFF har efter utvärdering av underlag och erfarenheter från pilotprojektet tagit fram föreskrifter 

för användande av Fair Play-trapporna. Syftet med dessa föreskrifter är att distrikten, när och om 

de vill använda sig av Fair Play-trappan, ska använda dessa som utgångspunkt. Under 

förutsättning att SvFF:s vid var tid gällande tävlingsbestämmelser respektive riktlinjerna i dessa 

föreskrifter följs ges distrikten bl.a. mandat att använda sanktionerna poängavdrag (maximalt nio 

poäng per lag och säsong) samt i särskilt allvarliga fall uteslutning av lag ur tävling baserat på 

Fair Play-poäng. 

 

För att ett distrikt ska kunna tillämpa Fair Play-trappan krävs det inledningsvis att det framgår av 

distriktets tävlingsbestämmelser att Fair Play-trappan tillämpas, samt för vilka serier.  

 

SvFF ser positivt på att Fair Play-trappan, naturligtvis utifrån förutsättningarna och behoven i 

respektive distrikt, tillämpas av distrikten.  

 

Fair Play-trappan  

 

Fair Play-trappan syftar till att distriktets lag tilldelas poäng utifrån spelares (och framöver även 

ledares) tilldelade varningar och utvisningar under match (som domaren redovisar i sin 

domarrapport). Dessa poäng sammanställs sedan automatiskt i en Fair Play-tabell, och genom att 

ett lags sammantagna poäng divideras med antalet matcher erhålls en snittpoäng. Fair Play-

tabellerna och den snittpoäng som kan utläsas ur dessa ger på så sätt distriktet möjlighet att dels 

belöna de föreningar vars spelare utmärker sig positivt, dels att vidta åtgärder mot de föreningar 

vars spelare missköter sig. Vid användning av Fair Play-trappan har SvFF ställt upp vissa krav 

som distriktet ska förhålla sig till samt vissa krav som distriktet kan välja att förhålla sig till.  
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Fair Play-nivåer 

 

Följande händelser ska ligga till grund för poängberäkningen i Fair Play-tabellen: 

 

• 1 poäng Varning (gult kort) 

• 2 poäng Målchansutvisning  

• 3 poäng Lindrig utvisning (två gula kort) 

• 3 poäng Varning + i senare skede målchansutvisning 

• 4 poäng Grov utvisning (direkt rött kort) 

• 5 poäng Varning + i senare skede grov utvisning 

 
Vid ett bestämt antal tillfällen under året ska distriktet göra en avstämning av tabellen. Vid 
seriespel där alla lag möter varandra två gånger rekommenderas att avstämningar sker fyra 
gånger per säsong. Distriktet beslutar tidpunkter för när avstämning ska ske. Tidpunkterna för 
avstämning ska tydligt kommuniceras till deltagande lag inför säsongsstart. Det bör ske två 
avstämningar under våren samt två under hösten, varav den sista sker i nära anslutning till eller 
efter att sista omgången slutförts. I samband med avstämningen bestämmer distriktet vilka typer 
av åtgärder som ska vidtas mot lag på nivå 3. Underlaget baseras på ett poängsnitt som räknas 
fram utifrån tre nivåer. SvFF rekommenderar följande poängsnitt.   
 
Poängsnitt i tre nivåer 

• Nivå 1: under 1,0 poäng/match  

• Nivå 2: mellan 1,0 - 3,5 poäng/match 

• Nivå 3: över 3,5 poäng/match 

 

Datum för de fyra avstämningarna  

• Datum Månad alt. vecka alt. efter omgång X 

• Datum Månad alt. vecka alt. efter omgång X 

• Datum Månad alt. vecka alt. efter omgång X 

• Datum Månad alt. vecka alt. efter omgång X/sista omgång. 

 

Om ett lag hamnar på nivå 3, över 3,5 poäng/match  

• Behörigt organ inom distriktet behandlar ärendet. 

• Föreningen ska få möjlighet att yttra sig i ärendet. 

• Behörigt organ inom distriktet tar ett beslut i ärendet utifrån fastslagna beslutsåtgärder. 

• Beslutet kan överklagas till behörigt organ inom distriktet. Detta beslut kan i sin tur 
överklagas till SvFF:s Disciplinnämnd.   

 

Åtgärder enligt Fair Play-trappan. Distriktet väljer vilka av dessa de vill tillämpa. Distriktet 

kan välja att ta bort eller begränsa åtgärder, men har inte möjlighet att lägga till egna såvida 

det inte är fråga om åtgärder som har tydligt stöd i SvFF:s tävlingsbestämmelser. Således är det 

exempelvis inte tillåtet att föreskriva att varje poäng ska medföra att laget är skyldigt att betala 

visst belopp. 
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Vid den första avstämningen kan följande åtgärder vidtas   

• Föreningens ordförande, ledare och lagkapten kan kallas in till ett särskilt möte med TK 
(eller motsvarande organ). Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där 
föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen ska godkännas av TK. 

 

• Föreningen kan ådömas att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren. 
Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 

 

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får betala 
(500 kr/match). 

 

• Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till nästa 
avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt har en-
domarsystem). 

 

• Förening kan ådömas att spela med 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem. 
Föreningen får stå för merkostnaden. 

Vid den andra avstämningen kan följande åtgärder vidtas   

• Föreningens ordförande, ledare och lagkapten kan kallas in till ett särskilt möte med TK. 
Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin 
handlingsplan. Handlingsplanen ska godkännas av TK. 

 

• Föreningen kan ådömas att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren. 
Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 

 

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får betala 
(500 kr/match). 

 

• Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till nästa 
avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt har en-
domarsystem) 

 

• Förening kan ådömas att spela med 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem. 
Föreningen får stå för merkostnaden. 

 

• Föreningen kan ådömas att spela sina hemmamatcher på ”neutral plan” och/eller på 
annan tid än som initialt har planerats. 

 

• Förening kan ådömas ett poängavdrag på 2 poäng. 
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Vid den tredje avstämningen kan följande åtgärder vidtas   

• Föreningens ordförande, ledare och lagkapten kan kallas in till ett särskilt möte med TK. 
Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin 
handlingsplan. Handlingsplanen ska godkännas av TK. 

 

• Föreningen kan ådömas att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren. 
Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 

 

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får betala 
(500 kr/match). 

 

• Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till nästa 
avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt har en-
domarsystem) 

 

• Förening kan ådömas att spela med 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem. 
Föreningen får stå för merkostnaden. 

 

• Föreningen kan ådömas att spela sina hemmamatcher på ”neutral plan” och/eller annan 
tid än som initialt har planerats. 

 

• Förening ådöms ett poängavdrag på 2–4 poäng. 

 

• Föreningen kan, om det är fråga om ett särskilt allvarligt fall, uteslutas ur aktuell tävling. 
Särskilt allvarliga fall kan exempelvis föreligga om laget legat på nivå 3 vid samtliga 
tidigare avstämningar under säsongen, tidigare vidtagna åtgärder uppenbart inte fått 
någon verkan och andra åtgärder än uteslutning framstår som verkningslösa. Vid 
bedömningen kan även beaktas om laget under tidigare säsonger (i relativ närtid) vid 
flertalet tillfällen legat på nivå 3. I det fall lagets poängsnitt tidigare säsonger beaktas bör 
dock särskild uppmärksamhet fästas vid om laget i betydande del består av samma spelare 
och/eller ledare, i syfte att undvika att nya spelare/ledare på ett oproportionerligt sätt 
bestraffas för andras misskötsamhet. 

 

Vid den fjärde avstämningen kan följande åtgärder vidtas   

• Föreningens ordförande, ledare och lagkapten kan kallas in till ett särskilt möte med TK. 
Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin 
handlingsplan. Handlingsplanen ska godkännas av TK. 

 

• Föreningen kan ådömas att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren. 
Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för. 
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• Föreningen kan ådömas ett poängavdrag på 2–9 poäng. Poäng dras av från den nyss 
avslutade säsongen. 

 

• Föreningen kan ådömas ett poängavdrag på 2–9 poäng. Föreningen startar nästa säsong på 
minuspoäng. 

 

• Föreningen kan, om det är fråga om ett särskilt allvarligt fall, uteslutas ur aktuell tävling. 
Särskilt allvarliga fall kan exempelvis föreligga om laget legat på nivå 3 vid samtliga 
tidigare avstämningar under säsongen, tidigare vidtagna åtgärder uppenbart inte fått 
någon verkan och andra åtgärder än uteslutning framstår som verkningslösa. Vid 
bedömningen kan även beaktas om laget under tidigare säsonger (i relativ närtid) vid 
flertalet tillfällen legat på nivå 3. I det fall lagets poängsnitt tidigare säsonger beaktas bör 
dock särskild uppmärksamhet fästas vid om laget i betydande del består av samma spelare 
och/eller ledare, i syfte att undvika att nya spelare/ledare på ett oproportionerligt sätt 
bestraffas för andras misskötsamhet. 

Förutom dessa åtgärder har distriktet rätt att föreskriva om förändrad anmälningsavgift 
(serieavgift) till nästkommande säsong. Vid sådana föreskrifter bör proportionalitet iakttas. 
Det kan exempelvis göras enligt följande: 

• Förening/lag i nivå 1 får 500 kr i rabatterad anmälningsavgift. 

 

Förening/lag i nivå 2 har ordinarie anmälningsavgift. 

 

• Förening/lag i nivå 3 erhåller en fördubblad anmälningsavgift till nästa års seriespel. 

Premierande av föreningar 

Distrikten har möjlighet att, utöver föreskrifter om differentierade anmälningsavgifter, belöna de 

föreningar som ådragit sig minst antal gula och röda kort under säsongen genom s.k. "Fair Play" 

priser. Det kan exempelvis ske genom prispengar till föreningen.  
 

 



5.4 Utredning avseende nationell utbildningsersättning 
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Nationell utbildningsersättning 
 

Vid Representantskapet 2022 beslutades, efter ett tilläggsyrkande från Västergötlands FF i 

anslutning till redovisning av den utredning om utbildningsersättning som tillsatts vid 

Representantskapet 2020, att utreda om nuvarande regelverk på ett fullgott sätt tillgodoser 

framför allt mindre föreningars rätt till utbildningsersättning, och återkomma med en rapport 

inklusive eventuella förslag på regelförändringar till Representantskapet 2022. 

 

TUK har till följd av uppdraget tillsatt en arbetsgrupp för att se över frågan, där avsikten varit att 

få till stånd en nära dialog med representanter från såväl distrikt som intresseorganisationerna 

och föreningsrepresentanter. Som nämnts i de remissutskick som skett under året är systemet och 

regelverket rörande utbildningsersättning komplext. Utifrån den utredning av frågorna TUK gjort 

under året kan konstateras att det alltjämt inte bedöms möjligt att åstadkomma önskemålet om att 

säkerställa mindre föreningars rätt genom endast mindre justeringar av regelverket. Ska 

ytterligare ändringar, vid sidan om de som beslutades om vid Representantskapet 2021, ske krävs 

större justeringar. En sådan översyn behöver börja i en förutsättningslös analys av alternativa 

modeller. En sådan har påbörjats under sommaren 2022 men har behov av ytterligare tid och 

diskussioner, inbegripet ett nära samarbete med den arbetsgrupp som på Förbundsstyrelsens 

uppdrag generellt ser över möjligheterna att stärka de lägre förbundsserierna med anledning av 

den motion som Göteborgs FF lämnat in till förbundsmötet 2023. 

 

Vid sidan av ovan kan konstateras att SvFF:s IT-avdelning under 2022 har tagit fram en funktion i 

Fogis som ska medföra att förening som vid viss registrering/övergång kan ha rätt till 

utbildnings- och/eller solidaritetsersättning aviseras om detta. Funktionen är redo att driftsättas i 

närtid. Efter att så skett finns naturligtvis anledning för arbetsgruppen att i möjligaste mån 

utvärdera om detta medför några konsekvenser och får avsedd effekt, dvs. att fler föreningar 

erhåller den ersättning som de enligt gällande regelverk har rätt till. 

 

Mot ovan bakgrund finns behov av att arbeta vidare med frågorna om nationell 

utbildningsersättning innan slutrapport föreläggs Representantskapet, varför det föreslås att det 

uppdrag till Förbundsstyrelsen att återkomma med en rapport till Representantskapet 2023. 

 

 



5.5 Förbud mot att kora slutsegrare i barnfotbollen 
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Dispensmöjlighet från förbudet att kora slutsegrare i barnfotbollen 
 

Den 8 september 2022 inkom Gothia Cup, Piteå Summer Games och Storsjöcupen med en 
framställan till Förbundsstyrelsen om att få kora segrare i 11- och 12-årsklasserna. I framställan 
hänvisades bl.a. till att deras “turneringar riskerar att utarmas på lag” samt att “det knappast kan ha 
varit svensk fotbolls avsikt med tävlingsförbudet att riskera våra internationella turneringars framtid”. I 
framställan presenteras även statistik där det totala antalet deltagande lag samt internationella lag 
jämförs mellan turneringarna år 2018 och turneringarna år 2022, vilka visar på en markant 
minskning av såväl det totala antalet anmälda lag som antalet internationella deltagande lag. 

Mot bakgrund av denna framställan fick Tävlingsutvecklingskommittén (TUK) i uppdrag av 
Förbundsstyrelsen att fördjupat analysera frågan om förbud mot att kora segrare i internationella 
cuper, med avsikten att frågan ska prövas vid Representantskapet 2022. TUK inhämtade i 
samband med detta yttranden från Representantskapets ledamöter (distrikten, EFD och SEF). 
Därutöver har även SvFF:s Utbildnings- och utvecklingsavdelning inkommit med synpunkter.   

Det kan inledningsvis konstateras att beslutet om att införa ett förbud mot att kora segrare i 
tävlingar för barn t.o.m. 12 år är ett på tidigare Representantskapsmöte demokratiskt fattat beslut, 
baserat på en tydlig vision från svensk fotboll med barnets bästa i fokus (såväl värderings- som 
forskningsbaserat). Under en övergångsperiod tilläts cuper med internationellt deltagande ett 
visst undantag, men efter beslut av Representantskapet gäller förbudet numera fullt ut. Gällande 
den vision som beslutet baserades på kan TUK (vilket även flertalet distrikt och EFD instämt i) 
inte se att något har förändrats sedan beslutet fattades som skulle föranleda en omprövning av 
förbudet. 

TUK noterar vidare att en majoritet av distrikten motsätter sig en sådan form av dispens som 
yrkas i framställan från Gothia Cup, Piteå Summer Games och Storsjöcupen. Ett antal distrikt 
samt EFD har i sina yttranden visserligen fört resonemang om införande av en allmän 
dispensmöjlighet, men har samtidigt lyft svårigheterna med att utforma en sådan 
dispensmöjlighet. TUK instämmer i att en sådan allmän dispensmöjlighet skulle vara svår att 
utforma och är av uppfattningen att förbudet bör gälla fullt ut för att få avsedd verkan. Om en 
dispensmöjlighet skulle utformas på ett sätt som gjorde möjligheten att erhålla dispens mycket 
begränsad skulle den i stället bli ytterst problematisk ur ett likabehandlingsperspektiv (t.ex. skulle 
en dispensmöjlighet för ”större” internationella turneringar innebära att dessa turneringar får en 
konkurrensmässig fördel gentemot andra turneringar, vilket kan medföra problem både 
förenings- och konkurrensrättsligt). 

Enligt TUK:s uppfattning kan också ifrågasättas hur rättvisande den statistik som presenterades i 
framställan de facto är. Det noteras att statistik för turneringarna år 2019 inte har inkluderats 
(vilket rimligtvis är de senaste upplagorna innan pandemin stoppade turneringarna) samt att 
statistiken för år 2022 kan vara något missvisande då restriktioner med anledning av pandemin 
fortfarande var aktuella i början av 2022, då många anmälningar till de aktuella turneringar 
rimligen ges in. En mer intressant och relevant statistik vore således att se en jämförelse mellan 
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åren 2019 och kommande års turneringar (dvs. år 2023), då osäkerheter kopplade till ev. 
restriktioner med anledning av coronapandemin förhoppningsvis är obefintliga. 

Mot bakgrund av ovan är TUK:s samlade bedömning att det inte finns någon anledning till att 
frångå vad som tidigare beslutats av Representantskapet. Förslaget är därmed att 
Representantskapet avslår framställan från Gothia Cup, Piteå Summer Games och Storsjöcupen, 
vilket innebär att det inte införs någon möjlighet för cuparrangörer att få dispens från förbudet 
mot att kora slutsegrare i tävlingar för spelare till och med 12 år.  

 



5.6 TB 2023 



Begrepp 
 

 1 

Tävlingsbestämmelser år 2023 
 
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda 
tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s 
Representantskap träder i kraft den 25 november 2022, om inte annat uttryckligen 
anges. 
 
 
Begrepp 
 
I dessa bestämmelser betyder: 
 
Annan tävling: Tävling som inte är en förbundstävling eller en distriktstävling. 
 
Arenakrav: Av SvFF fastställda krav på arenans prestanda avseende 
anläggningskriterier och säkerhetskrav. 
 
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart, eller som byts av, och som 
vid ett obegränsat antal tillfällen kan bytas mot annan spelare på spelplanen.  
 
Avstängd spelare: Spelare som till följd av utvisning, uppnått antal varningar 
(ackumulerade varningar) och/eller annat beslut om bestraffning inte har rätt att 
medverka i tävling under viss tid.  
 
Barn- och ungdomsspelare: Spelare är barn- och ungdomsspelare fr.o.m. det 
kalenderår spelaren fyller 6 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 19 år.  
 
Behörig spelare: Spelare som är registrerad, spelklar och i övrigt har rätt att 
representera förening i enlighet med SvFF:s och FIFA:s tävlings- och spelregler. 
 

 Deltagande: Spelare som upptagits på spelarförteckningen som deltagare från 
matchstart har deltagit när match inleds. Ersättare har deltagit om spelaren byts in. 
Avbytare har deltagit oavsett om spelaren byts in eller inte. 

 

Distriktsmatch: Match mellan två distriktsförbundslag. 
 
Distriktsserie: Serier som anordnas av SDF. 
 
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF anordnade  
tävlingar.  
 
Divisionsspel: Match- eller tävlingsformat inom barn- och ungdomsfotboll där 
respektive kategori, i stället för åldersklass, baseras på fri ålder och utvecklingsnivå. 
 
Ersättare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett enda 
tillfälle kan bytas mot annan spelare på spelplanen. 
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Fair Play-trappan:  Modell enligt vilken förenings lag kan åläggas påföljd baserat på 
antal varningar och utvisningar för spelare och ledare utifrån av SvFF upprättade 
föreskrifter.  
 
FIFA: Det internationella fotbollförbundet Federation Internationale de Football 
Association.  
 
Flygande byte: Avbytarsystem innebärande att utbytt spelare får återinträda i spelet. 
Byte av spelare får ske vid obegränsat antal tillfällen och under spelets gång i 
enlighet med spelreglerna. 
 
FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem): Administrativ databas 
innehållande uppgifter om SvFF:s och SDF:s verksamhetsområden.  
 
Funktionär: Domare eller annan representant för SvFF, SDF eller förening som enligt 
tillämpliga tävlingsregler har en bestämd roll i samband med ett matcharrangemang. 
 
Förening: Ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och som är medlem i 
SvFF.  
 
Förbundsbestraffning: Bestraffning i form av tillrättavisning, böter eller avstängning 
som beslutas med stöd av 14 kap. RF:s stadgar. 
 
Förbundsserie: Serier anordnande av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar, OBOS 
Damallsvenskan – div. 1, damer, samt P16, F17, P17 (Allsvenskan och div. 1), och P19 
(Allsvenskan, Superettan och div. 1). 
 
Förbundsstyrelsen: SvFF:s Styrelse. 
 
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SvFF anordnade tävlingar. 
 
Hemmafostrad spelare: Spelare som varit registrerad för svensk förening under 
minst tre år från och med det kalenderår spelaren fyllde 12 år t.o.m. det kalenderår 
spelaren fyllde 21 år.  

Huvudansvarig tränare: person som har det sportsliga huvudansvaret för 
representationslagets fotbollsverksamhet vilket innebär att leda och samordna övrig 
tränar- och medicinsk personals arbete, ansvara för säsongsplanering, 
matchcoachning och laguttagningar. 
 
IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SvFF:s stadgar, upplåtit 
rätten att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet. 
 
Junior: Spelare är junior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 18 år t.o.m. det 
kalenderår spelaren fyller 19 år. 
 
Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar. 
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Landskamp: Match mellan av SvFF och annat nationsförbunds utsedda lag. 
 
Ledare: Person, undantaget spelare, med assisterande roll som vid match är 
upptagen på domarrapporten som tillhörande deltagande förening. 
 
Matchdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att 
övervaka matcharrangemang. 
 
Matchfixning: Överträdelser av Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt 
manipulation av idrottslig verksamhet. 
 
Matchobservatör: Av SDF utsedd funktionär med uppgift att övervaka 
matcharrangemang. 
 
Mixade lag: Lag där såväl flick- som pojkspelare deltar. 
 
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar eller damer. 
 
Representationsserie: Serie där representationslag och, om SDF så beslutat, andralag 
deltar. 

RF: Sveriges Riksidrottsförbund.  
 
SDF: Specialidrottsdistriktsförbund. 
 
Senior: Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 20 år. 
 
Seriegrupp: Uppdelning av en serienivå.  
 
Serienivå: Nivå i seriesystemet som kan bestå av olika seriegrupper.  
 
Spelare: Person som utövar fotboll inom ramen för till SvFF ansluten 
medlemsförening. 
 
Spelregler: Spelregler för fotboll i enlighet med FIFA:s Laws of the Game. 
 
Supporter: Person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på 
annat sätt tydligt stödjer viss förening. 
 
SvFF: Svenska Fotbollförbundet. 
 
Säkerhetsdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att 
övervaka säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang. 
 
Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch. 
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Tävlingsbestraffning: Bestraffning med påföljd enligt SvFF:s tävlingsregler till följd 
av parts avsteg från sådana tävlingsregler, vilket utdöms av behörigt organ inom 
SvFF eller SDF. 
 
Tävlingsbestraffningsärende: Ärende där fråga om tävlingsbestraffning prövas.  
 
TK: Tävlingskommitté. 
 
Tävlingsjury: Beslutsorgan som getts mandat att inom en viss tävling besluta i 
tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden. 
 
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. 
 
Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt övriga 
reglementen, spelregler, föreskrifter och anvisningar hänförliga till 
tävlingsverksamhet inom fotbollsidrotterna. 
 
Tävlingsstyrelse: Organ inom SvFF eller SDF som administrerar och tar beslut 
angående tävlings genomförande.  
 
Tävlingsärende: Avgränsad fråga inom visst område, annat än tävlingsbestraffning, 
som tas upp till behandling i enlighet med SvFF:s tävlingsregler. 
  
UEFA: Det europeiska fotbollförbundet Union des Associations Européennes de 
Football.  
 
Underårig: Person som inte fyllt 18 år. 
 
Vakant plats: Plats i tävling som får tillsättas av annan förening efter det att behörig 
förening uteslutits eller utgått ur tävlingen. 
 
Walk over (w.o.)-match: Match som inte kan genomföras p.g.a. att förening, utan 
giltigt skäl, inte infinner sig till matchen. 
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1 kap. – Allmänna bestämmelser 
 
1 §  Regler för organiserad fotboll 
  

 Alla fotbolls-, futsal- och beach soccermatcher, med undantag för vad som 
föreskrivs i fjärde stycket nedan, spelas enligt SvFF:s tävlingsregler och 
FIFA:s spelregler, om inte annat godkänts av Förbundsstyrelsen. 

 

För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av SvFF eller SDF, 
kan särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av 
Förbundsstyrelsen respektive vederbörande SDF-styrelse. 
 
I tillämpliga delar ska dessa tävlingsbestämmelser även gälla för 
träningsmatch. 
 
Barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 år ska genomföras enligt 
fastställda spelformer i SvFF:s spelregler och tävlingsbestämmelser för barn- 
och ungdomsfotboll utfärdade av Representantskapet. 
 
 

2 § Tillämpning på IdrottsAB 
  

Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB 
såvida inte annat anges.  

 
 
3 § Innehåll i SvFF:s tävlingsregler 
 

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha 
vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. 

 
 
4 § Påföljd vid underlåtenhet  
 

Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av 
vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst 
25 000 kr att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen. Straffavgift 
får förenas med annan tävlingsbestraffning såvida annat inte föreskrivs.  

 
Underlåtenhet att inom förelagd tid betala föreskriven avgift eller ersättning 
eller att insända föreskriven eller av SvFF eller SDF begärd uppgift eller 
utlåtande kan medföra en straffavgift om högst 25 000 kr. 
 

 I allvarliga fall av underlåtenhet enligt ovan får förening åläggas 
förbundsbestraffning. 
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 Vid fråga om betalningsskyldighet enligt ovan, får förening åläggas förbud 
mot att registrera nya spelare enligt SvFF:s Representationsbestämmelser till 
dess att betalning skett.  

 
 Förening och enskild får inte för samma förseelse åläggas både straffavgift 

och böter enligt 14 kap. RF:s stadgar.  
  

SvFF och SDF har rätt att besluta att föreningar, som vid upprepade tillfällen 
brutit mot SvFF:s tävlingsregler, ska delta i utbildningar om 
föreningskunskap och tävlingsfrågor. Vid utbildningstillfällena är de av SvFF 
eller SDF kallade föreningsrepresentanterna skyldiga att delta.  

 
5 § Deltagande i landskamper m.m. 
 

 Spelare som kallats att delta i landslagsaktiviteter, såsom men inte begränsat 
till landskamp och förberedelse till sådan match, eller distriktsmatch eller 
förberedelser till sådan match, får inte utan giltig anledning undandra sig 
deltagande. 

 
 I enlighet med FIFA:s bestämmelser och vid de datum som anges i den av 

FIFA fastställda internationella matchkalendern ska spelaren och föreningen 
tillse att spelaren på kallelse av SvFF deltar i landslagsaktiviteter. 

  
 Spelarens förening ansvarar, såvida inte annat föreskrivs, för att spelare, 

såväl svensk som utländsk, är försäkrad vid landslagsaktiviteter. 
 

 Endast spelare som är medlem i en förening eller annan organisation 
ansluten till SvFF eller annat till FIFA anslutet nationsförbund är behörig att 
delta i landslaget. 

 
 Endast svensk medborgare får representera SvFF i landskamp. Spelare som 

representerat SvFF i landskamp får inte representera annat nationsförbund 
annat än enligt de särskilda undantagsregler som FIFA fastställt. 

 
 

 6 §  Förenings deltagande i internationella klubbtävlingar 
 

 Förening som genom sin placering i Allsvenskan eller resultat i Svenska 
Cupen, herrar, kvalificerat sig till någon av UEFA:s klubbtävlingar och som 
innehar godkänd licens, får inte avstå sin plats. Förening får delta i UEFA-
klubbtävling endast efter att ha erhållit av Licensnämnden beviljad licens i 
enlighet med de villkor som gäller för UEFA:s klubblicens. 

 

 Förening i OBOS Damallsvenskan som genom sin placering i serien är 
kvalificerad för UEFA:s klubbtävling, får inte avstå sin plats. 
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 Om förening bryter mot ovan genom att avstå sin plats får Förbundsstyrelsen 
besluta att stänga av föreningen från deltagande i samtliga UEFA:s tävlingar 
under en tid av högst tre år. 

 
7 § Registrering av förenings- respektive personuppgifter 
 

 Tävlingsarrangör registrerar och offentliggör förenings- respektive 
personuppgifter om bl.a. ledare, spelare och funktionärer i den omfattning 
som är nödvändig för tävlingens administration och genomförande. Det 
åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars 
bekräftelse på att de är medvetna om att registrering och offentliggörande av 
personuppgifter kan ske. 

 

8 §  Tävlingsstyrelsens rätt 
 

Tävlingsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i 
dessa tävlingsbestämmelser. 

 

9 § Förenings medlemskap 
 

 Förening vars medlemskap i SvFF upphört, utesluts ur tävling.  
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2 kap. – Tävlingens genomförande 
 

1 § Förbundsserier 

Förbundsserierna Allsvenskan, Superettan, Ettan samt div. 2 och 3 herrar 
samt OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer, kval till dessa tävlingar, 
undantaget div. 1, damer, anordnas och administreras av SvFF. Inom ramen 
för detta fastställer SvFF seriesammansättning och spelordning av 
förbundsserierna. 

 

2 §  Distriktsserier m.m.  

2.1  Allmänt 

SDF beslutar vad som gäller anordnande och administration av 
distriktsserierna. Inom ramen för detta fastställer SDF seriesammansättning 
och spelordning för distriktsserierna, med iakttagande av vad som föreskrivs 
om barn- och ungdomsfotboll i 1 kap. 1 § ovan. 
  

2.2  Barn- och ungdomsfotboll 

 Slutsegrare får inte koras i av SDF anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 
12 år. Det är inte heller tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa 
matchresultat. Förening som deltar i tävlingen får inte på föreningens 
webbsida, eller på annat sätt, publicera matchresultat eller tabeller.  

 SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina 
distriktstävlingar för barn- och ungdomar. Beviljad dispens överförs 
automatiskt till andra nationella tävlingar (dock inte SM-tävlingar) och 
internationella tävlingar under förutsättning att respektive arrangör tillåter 
dispenser för överåriga. 

 Underårig spelare som till följd av beslut om åldersbestämning (meddelat av 
Migrationsverket under innevarande säsong) blir obehörig, har rätt att delta i 
lagets resterande matcher under innevarande säsong, såvida SDF inte 
beslutar annat. Beviljad dispens överförs automatiskt till andra nationella 
tävlingar (dock inte SM-tävlingar). 

 
2.3  Distriktsövergripande tävlingsverksamhet 

 Om två eller flera SDF organiserar distriktsövergripande tävlingsverksamhet 
och inte kan komma överens om seriesammansättning eller gemensamma 
tävlingsregler, får berört SDF hänskjuta frågan till SvFF:s TK som har rätt att 
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fastställa vilken seriesammansättning eller vilka regler som ska gälla i berörd 
distriktstävling.  

 Beträffande förenings rätt att delta i annat SDF:s tävlingsverksamhet, se 
3 kap. 1 § tredje stycket TB. 

2.4  Tävlingsjury 

SDF som arrangerar en tävling får i tävlingsföreskrifterna förordna att en 
tävlingsjury ska pröva tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden inom 
ramen för tävlingen. Tävlingsjuryn får dock endast ges mandat att ålägga 
tävlingsbestraffning för verkställande inom tävlingen. 
 
I tävlingsföreskrifterna ska anges vem som utser tävlingsjuryn, dess 
sammansättning samt förutsättningarna för anmälan av ärende till och 
möjlighet att överklaga tävlingsjuryns beslut. 

 
3 § IdrottsAB 
 
 Förening får upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB. För sådan upplåtelse 

krävs Förbundsstyrelsens godkännande enligt SvFF:s stadgar. 
 
 Förenings ansökan om att kommande säsong upplåta sin plats i tävling till 

IdrottsAB ska, för att vara giltig, ha inkommit till SvFF senast den 31 
december.   

  
 IdrottsABs rätt att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om 

upplåtande förenings medlemskap i SvFF upphör. 
 
 Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i den förening som upplåtit spelrätten 

till IdrottsAB. 
  
 Två eller flera IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon med ett 

övervägande inflytande över dessa IdrottsAB, får inte delta i samma tävling 
eller på samma serienivå i SvFF:s tävlingar. 

 
 Förenings ansökan om att kommande säsong återföra sin plats i tävling från 

IdrottsAB till föreningen ska, för att vara giltig, ha inkommit till SvFF senast 
den 15 mars. Sådan ansökan prövas av SvFF:s TK. 

 

4 §  Poängberäkning 

Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande: Vid avgjord match får 
segrande lag 3 poäng och förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får 
vartdera laget 1 poäng. 
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5 § Placering i tävling 

Placering i tävling enligt seriemetoden avgörs genom antalet vunna poäng. 
Vid lika poängställning avgörs placering genom målskillnad, d.v.s. 
skillnaden mellan antalet gjorda mål och insläppta mål. Är målskillnaden 
lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen gjort lika 
många mål, är lagens inbördes resultat avgörande, där vid lika målskillnad, 
mål på bortaplan räknas dubbelt. Kan placeringen ändå inte avgöras, spelas 
en skiljematch på neutral spelplan, dock endast då fråga är om serieseger, 
upp- eller nedflyttning eller priser. 

I tävling enligt seriemetoden med deltagande av högst sex lag kan 
tävlingsstyrelsen besluta att lagens inbördes resultat ska vara avgörande som 
första alternativ vid lika poängställning. 

Om match i tävling enligt utslagsmetoden vid den ordinarie speltidens slut 
är oavgjord gäller de föreskrifter som utfärdats av tävlingsstyrelsen och som 
godkänts av beslutande organ. Har sådana föreskrifter inte utfärdats ska 
speltiden, efter en paus om fem minuter, utsträckas med en förlängning om 
2 x 15 minuter i senior- och juniormatch, och 2 x 10 minuter i ungdomsmatch. 
I förlängningens halvtidspaus ska ett sidbyte mellan lagen ske med 
omedelbar verkan.  Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips 
straffsparkstävling. 

6 § Mästerskapstävlingar m.m.  
  

 Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan gäller som tävling om svenskt 
mästerskap (SM). Segrande lag i Allsvenskan respektive OBOS 
Damallsvenskan utses till Svenska Mästare. Segrande lag i SM Beach Soccer, 
damer och herrar, utses till Svenska Mästare.   

 
SvFF ska årligen arrangera Svenska Cupen, dam och herr, SM Flickor 17 
(F17), SM Pojkar 17 (P17) samt SM Pojkar 19 (P19). 

 
 
7 § Priser i tävlingar 
  
7.1 Allmänt 
 
 Respektive lag erhåller en plakett till föreningen och 22 medaljer till spelare 

och ledare enligt förevarande bestämmelse. Utöver dessa har förening 
möjlighet att - senast 30 dagar efter avslutad tävling - ansöka om ytterligare 
medaljer till berättigade spelare. Ytterligare medaljer erhålls i förekommande 
fall mot betalning. Spelare är berättigad till medalj om spelaren deltagit i spel 
för föreningen i aktuell tävling. Har spelare deltagit i två föreningar som 
tilldelats medaljer, ska spelaren endast erhålla medalj för spel i den förening 
där spelaren är registrerad då tävlingen avslutas.  
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 Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis 
presentkort, får inte förekomma i tävlingar för underåriga spelare. 

 
   

7.2 Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan  
 
 I Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan erhåller lag 1 guldplakett och guldmedaljer. 

Lag 2 silverplakett och stora silvermedaljer, Lag 3 silverplakett och små silvermedaljer 
samt fjärde lag bronsplakett och bronsmedaljer. 

  
 Segrande förening i Allsvenskan erhåller dessutom inteckning i och miniatyr 

av Lennart Johanssons pokal samt RF:s mästerskapstecken. Berättigade 
spelare i segrande förening erhåller RF:s mästerskapstecken. 

  
 Segrande förening i OBOS Damallsvenskan erhåller dessutom inteckning i 

och miniatyr av Kronprinsessan Victorias pokal samt RF:s 
mästerskapstecken. Berättigade spelare i segrande förening erhåller RF:s 
mästerskapstecken. 

 
7.3 Övriga förbundsserier  
 

Segrande förening i Superettan och Elitettan erhåller inteckning i och 
miniatyr av Förbundsstyrelsen framtagen pokal samt stora silvermedaljer. 
 
I övriga förbundsserier erhåller Lag 1 silverplakett och stora silvermedaljer.  

 

7.4 Distriktsserier 

Priser i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.  

7.5 Fråntagande av priser m.m. 

Förening som nedflyttats i seriesystemet till följd av att föreningen, inom 
ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska 
oegentligheter, matchfixning, eller andra oegentligheter som allvarligt skadat 
idrottens anseende ska fråntas sin placering i tävlingen och i förekommande 
fall de priser som tilldelats föreningen och spelarna. Förbundsstyrelsen får 
därutöver fastställa övriga tävlingsadministrativa konsekvenser till följd av 
att föreningen fråntagits sin placering i tävlingen, inklusive men inte 
begränsat till eventuell rätt att delta i internationella klubbtävlingar.   

 

 

 

 



2 kap. – Tävlingens genomförande 
 

 12 

8 § Sammansättning förbundsserierna 

Allsvenskan består av 16 lag i en seriegrupp. Seriesegrare är svensk mästare. 
Lag 14 spelar kval till Allsvenskan. Lag 15-16 flyttas ned till Superettan. 

 
Superettan består av 16 lag i en seriegrupp. Lag 1-2 flyttas upp till 
Allsvenskan. Lag 3 spelar kval till Allsvenskan. Lag 13-14 spelar kval till 
Superettan. Lag 15-16 flyttas ned till div. 1. 

 
Ettan består av 16 lag i två seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till Superettan. 
Lag 2 spelar kval till Superettan. Lag 13 spelar kval till Ettan. Lag 14-16 
flyttas ned till div. 2, herrar. 

 
Div. 2, herrar, består av 14 lag i sex seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till Ettan. 
Lag 2 spelar kval till Ettan. Lag 12 spelar kval till div. 2, herrar. Lag 13-14 
flyttas ned till div. 3. 

 
Div. 3, herrar, består av 12 lag i tolv seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till div. 
2, herrar. Lag 2 spelar kval till div. 2, herrar. Lag 9 spelar kval till div. 3, 
herrar. Lag 10-12 flyttas ned till div. 4, herrar. 
 
Om det föreligger synnerliga skäl, t.ex. till följd av att den föreslagna 
sammansättningen av en seriegrupp i div. 3, herrar, skulle medföra 
extraordinärt långa reseavstånd för de deltagande lagen, får seriegruppen 
delas upp i två sexlagsgrupper. De deltagande lagen möter då varandra vid 
fyra tillfällen. En sådan uppdelning av en seriegrupp förutsätter att minst 
två tredjedelar av de tolv lagen ställer sig bakom att seriegruppen delas upp. 
 
I händelse av att en seriegrupp delas upp enligt ovan fastställer SvFF:s TK 
tävlingsformat för att avgöra vilket lag som flyttas upp till div. 2, herrar, 
vilket lag som spelar kval till div. 2, herrar, vilket lag som spelar kval till div. 
3, herrar, samt vilka lag som flyttas ned till div. 4. SvFF:s TK fastställer även 
övriga tävlingsmässiga konsekvenser.  

  
Från div. 4, herrar, flyttas 36 lag upp till div. 3, herrar med fördelningen 8 
uppgångar för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, 
Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gestrikland, 10 uppgångar för 
Stockholm, Södermanland, Värmland, Uppland, Västmanland, Örebro Län, 
Dalarna och Gotland samt 18 uppgångar för Skåne, Småland, Västergötland, 
Blekinge, Halland, Göteborg, Dalsland, Bohuslän och Östergötland. 36 lag 
från div. 4, med samma antal platser per landsdel som ovan, spelar kval till 
div. 3, herrar.   

  
OBOS Damallsvenskan består av 14 lag i en seriegrupp. Seriesegrare är 
svensk mästare. Lag 12 spelar kval till OBOS Damallsvenskan. Lag 13-14 
flyttas ned till Elitettan. 
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 Elitettan består av 14 lag i en seriegrupp. Lag 1-2 flyttas upp till OBOS 
Damallsvenskan. Lag 3 spelar kval till OBOS Damallsvenskan. Lag 12-14 
flyttas ned till div. 1, damer. 

 
Div. 1, damer, består av 12 14 lag i sex tre seriegrupper. Lag 1 spelar 
kvalflyttas upp till Elitettan. Lag 6 spelar kval till div. 1, damer. Lag 127-142 
flyttas ned till div. 2, damer. 
 
Fr.o.m. säsongen 2023 består div. 1, damer, av 14 lag i tre seriegrupper. Lag 1 flyttas 
upp till Elitettan. Lag 12-14 flyttas ned till div. 2, damer. 

 
Från div. 2, damer, flyttas 9 lag upp till div. 1, damer, med fördelningen 2 
uppgångar för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, 
Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gestrikland, 3 uppgångar för 
Stockholm, Södermanland, Värmland, Uppland, Västmanland, Örebro Län, 
Dalarna och Gotland samt 4 uppgångar för Skåne, Småland, Västergötland, 
Blekinge, Halland, Göteborg, Dalsland, Bohuslän och Östergötland. 

 
 
9 § Sammansättning distriktsserierna 
 
 Sammansättning och upp- och nedflyttning i distriktsserierna fastställs av 

respektive SDF. 
 
 
10 §  Kval till förbundsserierna  
 
10.1 Allmänt  
 

Kvalspelens gruppindelningar och spelordningar fastställs av SvFF:s 
Tävlingsutvecklingskommitté.  

 
  Kval till Allsvenskan 

Lag 14 i Allsvenskan spelar kval mot lag 3 i Superettan.  
 
 Kval till Superettan 

Lag 13 och 14 i Superettan spelar kval parvis mot lag 2 i Ettan om två platser 
i Superettan.  
 
Kval till OBOS Damallsvenskan 
Lag 12 i OBOS Damallsvenskan spelar kval mot lag 3 i Elitettan. 

  
 Kval till Elitettan 

Lag 1 i div. 1, damer, spelar kval parvis. De tre segrande lagen flyttas upp till 
Elitettan.  
 
Fr.o.m. säsongen 2023 genomförs inget kval till Elitettan. 
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Kval till div. 1, damer 
Lag 6 i div. 1, damer, spelar kval parvis om tre platser i div 1, damer. 
 
Fr.o.m. säsongen 2023 genomförs inget kval till div, 1, damer. 
 

 Kval till Ettan 
Lag 2 i div. 2, herrar, spelar kvalomgång 1 i två geografiskt fastställda 
trelagsgrupper. Respektive gruppsegrare går vidare till kvalomgång 2. 
Övriga lag i kvalspelet går inte vidare och är därmed behöriga till div. 2, 
herrar, nästkommande säsong. 
 
Därefter spelar de två segrande lagen kvalomgång 2 parvis mot de på 13:e 
plats placerade lagen i Ettan om två platser i Ettan.  
 
De trettondeplacerade lagen i Ettan tillkommer i kvalomgång 2. Varningar 
och eventuell avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras 
därmed mellan kvalomgång 1 och 2 i enlighet med 5 kap. 9 § fjärde stycket 
TB. 

 
 Kval till div. 2, herrar     

Lag 2 i div. 3, herrar, spelar kvalomgång 1 parvis mot övriga lag 2 i div. 3. i 
Därefter spelar de sex segrande lagen kvalomgång 2 parvis mot de på 12:e 
plats placerade lagen i div. 2, herrar, om sex platser i div. 2.  
 
De tolfteplacerade lagen i div 2, herrar, tillkommer i kvalomgång 2. 
Varningar och eventuell avstängning till följd av uppnått antal varningar 
annulleras därmed mellan kvalomgång 1 och 2 i enlighet med 5 kap. 9 § 
fjärde stycket TB. 

 
 Kval till div. 3, herrar 

36 kvallag från div. 4 spelar kval mot lag 9 i div. 3 på så sätt att 12 
kvalgrupper om fyra lag bildas, och efter genomförd enkelserie uppflyttas 
respektive gruppsegrare till div. 3, herrar.  
 
Kvalserierna administreras av SvFF i samråd med SDF, och genomförs enligt 
följande: 
 
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för  
div. 3-laget och ”bästa kvallag” från div. 4. ”Bästa kvallag” utses genom 
jämförelse av i första hand flest poäng, och i andra hand målskillnad, i 
jämförelse med  antalet spelade matcher i seriespelet.  

 
Vid händelse av att inget av de två lag som ska mötas i den sista omgången i 
kvalgruppen har möjlighet att kvalificera sig för spel i div. 3, får SvFF:s TK –
efter skriftlig framställan från behöriga firmatecknare för de båda 
föreningarna – besluta att matchen inte ska spelas. Sådant beslut medför inte 
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att lagen ska anses ha lämnat w.o., utan lagens tidigare resultat i 
kvalgruppen kvarstår. 
 
Förening som omfattas av beslut att ställa in sista matchen i kvalgruppen 
anses därmed ha frånsagt sig möjligheten att tilldelas eventuell vakant plats 
som uppstår i div. 3. 
  

   
 10.2 Kvalmetod i kval till Ettan 

  
 Kvalomgång 1  
 Varje lag spelar en match mot varje annat lag enligt seriemetoden. Efter varje 

match genomförs en straffsparkstävling enligt spelreglerna. Är lagens 
placering avgjord behöver straffsparkstävling inte genomföras. Resultatet i 
straffsparkstävlingen gäller endast då lagen måste skiljas åt enligt nedan eller 
för att avgöra vilket lag som ska spela i match nr 2 och nr 3. 

 
 Om två eller flera lag efter tävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen 

genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är 
målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen 
gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande. Därefter avgör 
de inbördes resultaten i straffsparkstävlingen. Om placering inte kan avgöras 
enligt ovan, jämförs slutställningen i seriespelet (poäng, målskillnad, antal 
gjorda mål) för kvallag från samma serienivå. Kan placering ändå inte 
avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s TK. 

 
 Kvalomgång 2 
 Kvalomgång 2 genomförs via kvalmetod enligt 2 kap. 10.4 §. 
 
 

 10.3 Kvalmetod i kval till div. 3, herrar 
  
 Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt 

seriemetoden. Efter oavgjord match genomförs straffsparkstävling enligt 
spelreglerna. Resultatet i straffsparkstävlingen ska inte inräknas i tabellen. 

   
Om två eller flera lag efter kvaltävlingens slut har lika poäng avgörs 
placeringen genom målskillnad. d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta 
mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest antal 
mål. Har lagen gjort lika många mål är lagens inbördes resultat avgörande 
där vid oavgjord match, resultatet i straffsparkstävlingen är avgörande. Vid 
oavgjord match är resultatet i straffsparkstävlingen avgörande. Om placering 
inte kan avgöras enligt ovan, jämförs slutställningen i seriespelet (poäng, 
målskillnad, antal gjorda mål) för kvallag från samma serienivå. För kvallag 
från olika serienivåer gäller i sådant fall att laget från den högre divisionen 
betraktas som ”bästa”. 
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  Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s TK. 
 

 
 10.4 Kvalmetod i kval till övriga förbundsserier 

 
 Kvalet genomförs enligt utslagsmetoden via dubbelmöte hemma – borta.1  

 
 Har avgörande inte skett efter den andra matchens ordinarie speltid förlängs 

matchen med 2 x 15 minuter. Om inget eller lika antal mål gjorts i 
förlängningen avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt spelreglerna.  

 
 
 11 § Kval till distriktsserier 
 

 Kvalordningar och tävlingsmetod för kval till distriktsserierna fastställs av 
respektive SDF. 

 

12 §  Anmälan av lag till tävling 

Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävling och senast vid 
tidpunkten för anmälan, uppfylla de i 6 § i SvFF:s stadgar fastställda kraven 
på medlemskap i SvFF och RF samt ha fullgjort sina ekonomiska 
skyldigheter mot SvFF och berört SDF. Om föreningen ådrar sig nya skulder 
gentemot SvFF eller berört SDF, som förfaller mellan anmälan till tävling och 
att tävlingen startar, får föreningen nekas deltagande i tävlingen. 

 Anmälan till deltagande i Allsvenskan – div. 3, herrar, samt OBOS 
Damallsvenskan – div. 1, damer, ska göras via FOGIS senast den 15 
november.  

Anmälan till deltagande i distriktsserie ska göras vid datum som fastställs av 
berört SDF.  
 

13 §  Serieavgift 
 
 Förening är skyldig att före seriestart, senast det datum som anvisas av SvFF, 

erlägga avgift för deltagande i förbundsserie.  
 

 Allsvenskan 70 000 kr 

 Superettan 34 000 kr 

 
1 I kvalmatcher t.o.m. den 31 december 2021 gäller, i enlighet med 2 kap. 10.5 § TB 2021, att om poäng 
och målskillnad är lika efter andra matchen räknas mål på bortaplan dubbelt. 
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 Ettan 16 000 kr 

 Div. 2, herrar, 13 000 kr  

 Div. 3, herrar, 6 000 kr 

 OBOS Damallsvenskan 19 000 kr 

 Elitettan 13 000 kr  

 Div. 1, damer, 6 000 kr 

 För deltagande i distriktsserie gäller den avgift som SDF-styrelsen beslutar. 
Avgift ska erläggas före seriestart och senast det datum som SDF anvisar. 

  
Förening som inte erlagt serieavgift får nekas deltagande i aktuell serie, 
alternativt – för det fall aktuell serie startar samtidigt som eller före sista 
betalningsdag – uteslutas ur aktuell serie. 

14 § Lagnamn 

I förbundstävlingar ska lag anmälas i föreningens hos SvFF registrerade 
namn. 

SDF får godkänna att två eller flera föreningar anmäls i ett kombinerat 
lagnamn. SDF kan utöver detta godkänna att kombinerade lag deltar under 
ett gemensamt lagnamn. Det gemensamma lagnamnet ska vara neutralt.   

 

15 § Kombinerade lag    

Kombinerade lag får inte delta i förbundstävlingar eller i kval till Svenska 
Cupen, div. 1 damer och div. 3, herrar.  

Ett lag som anmälts som kombinerat lag i en tävling ska fullfölja hela 
tävlingen, inklusive eventuellt efterföljande kvalspel, som kombinerat lag. 

SDF kan godkänna att kombinerade lag deltar i distriktstävlingar eller annan 
tävling i distriktet. 

SDF beslutar om vilka bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat lag 
upphör. 

 

16 §  Representationslag    

Endast representationslag får delta i förbundsserierna eller i kval till 
förbundsserierna. 
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17 §  Inplacering av lag  
 

 Lag tillhörande ny medlemsförening ska inplaceras i distriktets lägsta serie.  
 

 Undantag från första stycket får göras för medlemsförening som bildats 
genom sammanslagning av två eller flera föreningar, genom delning eller 
annan organisationsförändring. En sådan förening kan, efter prövning av 
SvFF eller SDF, få överta en av de sammanslagna föreningarnas plats eller 
den omorganiserades. 

 
 SDF får utöver vad som föreskrivs i andra stycket, efter framställan från 

medlemsförening, besluta om undantag från första stycket vid inplacering i 
distriktsserierna av lag tillhörande ny medlemsförening om det finns 
synnerliga skäl.   

 
 Beslut om inplacering fattas av SvFF:s TK gällande förbundsserierna, och av 

SDF utsett organ gällande distriktsserierna. Inplacering får inte ske under 
perioden fr.o.m. den 16 mars t.o.m. den 14 november såvida inte särskilda 
skäl föreligger.  

  
 Förbundsstyrelsen får meddela särskilda anvisningar om vad som ska gälla 

enligt ovan vid delning av eller annan organisationsförändring i förening.  
 
 
18 §  Ortsbyte för förening 
 
 Om en förening byter hemort, och därefter kommer att tillhöra ett annat SDF, 

får föreningens representationslag inte delta i förbundsserie i nästkommande 
säsongs tävling. Representationslaget ska i stället inplaceras i det nya 
distriktets lägsta serie. 

  
 SvFF:s TK får, efter skriftlig framställan från föreningen, besluta om 

undantag från första stycket vid inplacering av föreningens 
representationslag i nästkommande säsongs tävling om det föreligger 
synnerliga skäl, såsom att det rör sig om en kort geografisk flytt. TK ska inför 
beslutet inhämta yttrande från Distrikts- och föreningskommittén. 

  
 Berört SDF har rätt att, efter skriftlig framställan från föreningen, besluta om 

undantag från huvudregeln om inplacering i distriktets lägsta serie om det 
föreligger synnerliga skäl, såsom att det rör sig om en kort geografisk flytt. 

 
 
19 §  Spelordning 

  

 Spelordningar för förbundsserierna fastställs av SvFF. 
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  Spelordningar för distriktsserierna fastställs av respektive SDF. 

 

 DM- och JDM-match ska förläggas så att den inte föranleder ändring i 
gällande spelordning för förbundstävlingar.  

 

 Föreningar har rätt till två dagars speluppehåll mellan matcher, såvida det 
inte finns synnerliga skäl. Inom varje seriegrupp ska sista omgångens 
matcher spelas på gemensam dag och avsparkstid, om inte SvFF respektive 
SDF medger annat. 

 
 
20 §  Avsparkstid m.m. 
 
 SvFF respektive SDF får, exempelvis vid extraordinära omständigheter, 

varöver föreningen inte råder, medge ändrad matchdag (eller avsparkstid) 
på grund av omständighet som kommit till arrangerande eller gästande 
förenings kännedom efter spelordnings fastställande. 

   
 Förening, vars spelare utsetts att delta i av SvFF eller SDF anordnade 

landslagsaktiviteter respektive distriktsmatch eller förberedelser till sådan 
match kan, om kollision uppstår, få tävlingsmatch flyttad. Bedömningen av 
om kollision föreligger ska ske med hänsyn till FIFA:s bestämmelser i fråga 
om vid vilken tid spelaren åter ska vara tillgänglig för sin förening samt 
spelarens möjlighet att få erforderlig vila för att kunna delta i match. 
Framställning om ändrad speldag ska ha inkommit till SvFF respektive 
berört SDF inom fyra dagar från det att spelaren mottagit kallelsen. 

 
 Följande gäller vid kollision med landslagsaktiviteter. 

- Match i förbundsserie ska på begäran av berörd förening flyttas om en 
spelare kallas till A-, U21- eller U23-landslagen i dam- eller herrfotboll. 
Undantag får göras om förening vid fastställandet av speldatum för 
aktuell match känt till den internationella matchkalendern och vid 
tidpunkten för fastställandet av speldatum inte invänt mot kollisionen. 

- Match i förbundsserie får på begäran av berörd förening flyttas om fler än 
en spelare i ett av lagen kallas till tävlingsmatcher i F19- eller P19-
landslagen.  

- Vid spelares deltagande i övriga landslag ska match inte flyttas såvida det 
inte finns synnerliga skäl.  

- Om utländska spelare, oavsett föreningens serietillhörighet, kallas till 
annat nationsförbunds landslag ska match inte flyttas. 

 
Om landslag kvalificerat sig till internationellt slutspel får TK, på begäran av 
berörda föreningar, besluta om undantag från vad som angetts ovan under 
förutsättning att sådan flytt inte stör spelordningen i övrigt.  

 
 Vid spelares deltagande i futsallandslag ska match inte flyttas. 
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 Om det finns särskilda skäl får SvFF respektive SDF besluta att godkänna 

byte av hemma-bortamatch. 
  
 
 21 §  Ansökan om ändrad avsparkstid  
 

 Ansökan om ändrad speldag och avsparkstid i Allsvenskan – div. 3, herrar, 
och OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer, ska ges in till SvFF senast fyra 
dagar före fastställd speldag. I ansökan ska anges orsak till önskad ändring. 
Till ansökan ska fogas gästande förenings skriftliga medgivande.  

  
 Ansökan om matchändring som kommit in för sent ska avvisas, såvida det 

inte finns särskilda skäl.  
 
 SDF får fastställa särskilda bestämmelser för matchändringar i 

distriktsserierna. 
 

22 §  Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. 
  
 Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till tävlingsstyrelsen som 

fastställer följderna för tävlingen. Lagets matcher ska ogiltigförklaras och 
såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska 
annulleras.  

 
 Förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar utesluts ur den tävling 

laget deltagit i. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets 
som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska annulleras.  

  
 Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen 

inte råder, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. Det lag 
som lämnat w.o. ska i förevarande fall dömas som förlorande lag i den 
aktuella matchen med målskillnaden 0–3. Samtliga matcher efter w.o.-
matchen ska därvid spelas.  

 
 SvFF:s TK prövar frågor om uteslutning ur förbundstävlingar på grund av 

w.o. 
 
 Förening i förbundsserierna som efter beslutad seriesammansättning utgår 

eller utesluts ur tävlingen ska betala en särskild avgift om 10 000 kr.  
 
 Förening i förbundsserierna som efter beslutad seriesammansättning men 

före den 2 mars utgår ur tävlingen, är skyldig att – vid sidan av den särskilda 
avgiften – även betala serieavgiften, under förutsättning att den vakanta 
platsen inte tillsätts av annan förening.  
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 SDF fastställer vad som gäller rörande w.o. och lag som utesluts eller utgår 
ur distriktstävlingar, såväl vad avser avgifter som eventuellt fortsatt 
deltagande efter att förening lämnat w.o. 

 

23 § Förening på obestånd 
 
 Enligt SvFF:s stadgar ska förening som försatts i konkurs anses upplöst när 

konkursen avslutats utan överskott. SvFF:s TK får vidare, i enlighet med 
stadgarna, utestänga förening från tävlingsdeltagande eller begränsa sådant 
deltagande när förening försätts i konkurs. 

 
 Om det beslutats om företagsrekonstruktion för förening i enlighet med 

lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller om förening annars på 
grund av betalningssvårigheter genomfört frivillig ackordsförhandling (så 
kallat underhandsackord), ska föreningens representationslag flyttas ned till 
en serie som ligger en serienivå lägre än den serie laget deltagit i senast. 
Beslut om nedflyttning får fattas först efter seriespelets slut, inkluderat 
eventuella kvalomgångar, och ska gälla fr.o.m. närmast följande säsong. 
Förening som dels ska flyttas ned som en följd av vad som ovan angetts i 
detta stycke, dels ska flyttas ned en serienivå enligt vad som i övrigt är 
föreskrivet i dessa tävlingsbestämmelser eller i reglemente för elitlicensen, 
ska nedflyttas två serienivåer. 

 
 SvFF:s TK respektive SDF-styrelse beslutar dels om nedflyttningen ska 

omfatta både dam- och herrlaget eller endast ettdera av lagen och dels om 
lagets eller lagens inplacering i seriesystemet. 

   
 Om nedflyttningen skulle framstå som uppenbart olämplig med hänsyn till 

att ifrågavarande seriestart är nära förestående, äger SvFF:s TK respektive 
SDF-styrelse besluta att nedflyttningen ska anstå till nästkommande 
seriesammansättningstillfälle.   

 
 Om rekonstruktionen eller underhandsackordet enligt ovan är föranledd av 

förhållanden, som föreningen inte haft rimliga möjligheter att påverka, får 
SvFF:s TK respektive SDF-styrelse besluta att nedflyttning inte ska ske. 

  
Det åligger förening som är föremål för åtgärd enligt andra stycket att 
omgående anmäla saken till SvFF. 

  
 Om IdrottsAB försätts i konkurs ska rättigheten att delta i SvFF:s 

tävlingsverksamhet återgå till den upplåtande föreningen. Ovan angivna 
bestämmelser om utestängning eller begränsning från tävlingsdeltagande 
samt om nedflyttning ska därvid äga motsvarande tillämpning på den 
förening till vilken rättigheten har återgått. 
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Om IdrottsAB försätts i konkurs inom 12 månader från det att 
upplåtelseavtalet med förening upphört att gälla ska ovan angivna 
bestämmelser om nedflyttning äga motsvarande tillämpning på den förening 
till vilken rättigheten att delta i seriespel har återgått. Beroende på 
omständigheterna ankommer det på SvFF:s TK respektive SDF-styrelse att 
besluta om nedflyttning ska verkställas omedelbart eller först efter 
seriespelets slut, inkluderat eventuella kvalomgångar. 

 
 
24 §  Nedflyttning på grund av ekonomiska missförhållanden m.m. 
  
 Såvida det inte finns särskilda skäl ska förenings representationslag flyttas 

ned i seriesystemet när föreningen  
 

• grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd 
omfattning underlåta att betala skatter och allmänna avgifter, 

• underlåtit att i rätt tid till SvFF betala klar och förfallen fordran på 
betydande belopp, som inte kan kvittas enligt 11 § SvFF:s stadgar,  

• underlåtit att i rätt tid till SDF eller annan medlemsförening betala klar 
och förfallen fordran på betydande belopp,  

• genom styrelseledamöter, eller andra personer med betydande 
inflytande på föreningens verksamhet, i väsentlig mån deltagit i 
matchfixning eller grovt åsidosatt sina skyldigheter att motverka 
matchfixning, eller på annat sätt, inom ramen för den idrottsliga 
verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska eller andra 
oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende.  

 
 Med betydande belopp avses här två prisbasbelopp. 
 

Ett ärende avseende nedflyttning av en förenings representationslag i 
seriesystemet till följd av överträdelse av denna bestämmelse ska handläggas 
som ett tävlingsbestraffningsärende. 
 

 Nedflyttning ska ske inför den seriestart som infaller närmast efter 
tidpunkten för beslutet samt avse en (1) serienivå. I samband med beslut om 
nedflyttning ska prövningsorganet även besluta om nedflyttningen ska 
omfatta både dam- och herrlaget eller endast ettdera av lagen.  Beslutet får 
överklagas till Överklagandenämnden. 

 
 Om nedflyttningen skulle framstå som uppenbart olämplig med hänsyn till 

att ifrågavarande seriestart är nära förestående, äger Förbunds- respektive 
SDF-styrelse besluta att nedflyttningen ska anstå till nästkommande 
seriesammansättningstillfälle. 
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 Förening ska nedflyttas till en serie som ligger en serienivå under den nivå 
föreningen är behörig att delta, eller i förekommande fall distriktets lägsta 
serie. 

 
 Utöver nedflyttning kan förening bli föremål för bestraffning enligt RF:s 

bestraffningsregler. 
 
 Om det finns särskilda skäl för att inte besluta om nedflyttning får i stället 

böter utdömas enligt 14 kap. RF:s stadgar, efter att anmälan lämnats in till 
behörigt bestraffningsorgan enligt 7 kap. 

 
  
25 § Uteslutning eller förenings utträde ur serie 
 
 Förening vars lag på egen begäran utgår ur, eller utesluts ur, seriespel eller 

efterföljande kvalspel ska vid beslut om sammansättning av nästkommande 
säsongs serier nedflyttas till distriktsserierna. Berörd förenings SDF beslutar 
om i vilken serie föreningen får delta. Berörd förenings SDF beslutar även 
om i vilken serie förening som utgår ur, eller utesluts ur, seriespel eller 
efterföljande kvalspel i distriktsserierna får delta i nästkommande säsong. 

 
 Förening vars lag på egen begäran utgår ur seriespel efter det att seriespelet 

och eventuellt efterföljande kvalspel färdigspelats ska vid beslut om 
sammansättning av nästkommande säsongs serier nedflyttas till en serie som 
ligger en (1) serienivå under den nivå föreningen är behörig att delta, eller i 
förekommande fall distriktets lägsta serie. Berörd förenings SDF beslutar om 
i vilken serie föreningen får delta om föreningen utgått ur distriktsserie eller 
flyttas ner i distriktsserierna. 

 
 Förening vars lag som efter den 15 november men senast den 31 december 

skriftligen till SvFF eller berört SDF har meddelat att man inte kommer att ta 
platsen i den serie föreningen är behörig att delta i, ska nedflyttas till 
distriktsserierna. Berörd förenings SDF beslutar om i vilken serie föreningen 
får delta.  

 
 Förening vars lag som efter den 31 december skriftligen till SvFF eller berört 

SDF har meddelat att man inte kommer att ta platsen i sin serie har inte rätt 
att delta i seriespel kommande säsong. SDF har rätt att föreskriva annan 
ordning.  

 
 SDF beslutar vad som ska gälla för övriga lag i representationsserier 

tillhörande förening vars representationslag på egen begäran utgått ur, eller 
uteslutits ur, seriespel och/eller efterföljande kvalspel. 
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 26 §  Allmänt om tillsättning av vakant plats 

Om förening uteslutits eller utgått ur tävling eller kvalspel kan föreningens 
plats tillsättas av annan förening. Förutsättningarna för jämförelse av lag och 
tillsättning av vakanta platser i förbundsserierna följer av 2–4 stycket nedan 
samt 27–28 §§.  

 
Vakant plats som uppstår i förbundsserierna efter den 1 mars tillsätts inte, 
om inte särskilda skäl föreligger. 
 
Om vakant plats uppstår i kvalspel för uppflyttning ersätts platsen av det lag 
som i samma serie har placerats närmast efter föreningen som utgått. Om 
vakant plats uppstår i kvalspel för nedflyttning ersätts inte platsen. 

SDF ska, efter distriktsseriernas slut, anmäla till SvFF vilka lag som 
direktkvalificerat sig eller på annat sätt kvalificerat sig till div. 1, damer, samt 
div. 3, herrar. Tillsättning av vakant plats enligt 27–28 §§ nedan tillämpas 
fr.o.m. tisdagen efter det att den sista seriegruppen i div. 2, damer, avslutats 
(vad avser division 1, damer) respektive fr.o.m. tisdagen den vecka då kval 
till div. 3 inleds (vad avser div. 3, herrar).  

 

27 § Jämförelse av lag vid tillsättning av vakant plats 

Vid tillsättning av vakant plats jämförs ”bästa” ej redan uppflyttade lag. Med 
”bästa” förstås en jämförelse av under ordinarie speltid avgjorda 
förutsättningar. Först jämförs placering i tävling.  Därefter jämförs flest 
poäng, därefter målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse med 
antalet spelade matcher. Kan ”bästa” lag ändå inte avgöras ska mål under 
ordinarie speltid på bortaplan räknas dubbelt. Såvida annat inte föreskrivs 
gäller jämförelsen i seriespelet om kvalspel inte genomförts.  

Om kvalspel har genomförts och vakant plats inte kan tillsättas genom 
tillämpning av första stycket, gäller jämförelsen i seriespelet för kvallag från 
samma serienivå. För kvallag från olika serienivåer gäller i sådant fall att 
laget från den högre divisionen betraktas som ”bästa”. 

Om kvalspel inte genomförts och vakant plats inte kan tillsättas genom 
tillämpning av första stycket ska laget från det distrikt vars antal 
elvamannalag i seriespel (niomannalag i förekommande fall) per 31 maj i 
förhållande till relevant ingång i förbundsserierna är störst. Kan placering 
ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF. 

Om vakans uppstår innan serierna fastställts vid SvFF:s 
Representantskapsmöte gäller urvalet av lag i hela landet.   

Om vakans uppstår efter att serierna fastställts gäller för div. 1, damer, samt 
div. 2-3, herrar, urvalet av lag inom det geografiska område vakansen 
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uppstår. Vad avser Ettan gäller urvalet av lag i hela landet även efter det att 
serierna fastställts. 

Förbundsstyrelsen får, efter skriftlig framställan från förening vars lag har 
erbjudits att överta vakant plats i förbundsserie, besluta om förändrad 
sammansättning av förbundsserierna för div. 1, damer, samt Ettan, div. 2 och 
3, herrar. Sådan framställan ska, för att vara giltig, ha inkommit till SvFF 
senast den 1 februari. 

 
28 § Vakanstillsättning i förbundsserierna  
 
 Om vakant plats uppstår uppflyttas lag enligt följande: 
 
 Allsvenskan 

Förlorande lag i kvalet mellan lag 14 i Allsvenskan och lag 3 i Superettan. 
Därefter lag 4 i Superettan o.s.v. 

 
 Superettan 

”Bästa” förlorande lag i kvalet mellan lagen 13 och 14 i Superettan och lagen 
2 i Ettan. Därefter det andra förlorande kvallaget. 

 
 Ettan 

”Bästa” förlorande lag i kvalet till Ettan, därefter det näst bästa osv. Kan inte 
”bästa” lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse av berörda 
lag i seriespelet. Därefter ”bästa” lag 3 i div. 2, herrar. Därefter näst ”bästa” 
lag 3 osv. 

 
 Div. 2, herrar 

”Bästa” förlorande lag i kvalet till div. 2, herrar, därefter det näst bästa osv. 
Kan inte ”bästa” lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse av 
berörda lag i seriespelet. Därefter ”bästa” lag 3 i div. 3, herrar. Därefter näst 
bästa lag 3 i div. 3, herrar, osv. 

 
 Div. 3, herrar 

”Bästa” förlorande lag i kvalet till div. 3, herrar, som inte uppflyttats. 
Därefter det näst bästa osv. Därefter ”bästa” lag från det SDF vars antal pojk- 
och herrlag (11 mot 11 och i förekommande fall 9 mot 9) i seriespel per den 
31 maj i förhållande till antalet ingångar i till div. 3, herrar, är störst. Därefter 
”bästa” lag från det SDF med näst störst antal osv.  

  
 OBOS Damallsvenskan 

Förlorande lag i kvalet mellan lag 12 i OBOS Damallsvenskan och lag 3 i 
Elitettan. Därefter lag 4 i Elitettan osv. 
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 Elitettan  
”Bästa” förlorande lag i kvalet till Elitettan, därefter det näst bästa osv. Kan 
inte ”bästa” lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse av 
berörda lag i seriespelet. Därefter ”bästa” lag 2 i div. 1, damer. Därefter näst 
bästa lag 2 i div. 1, damer, osv. 

 
 Div. 1, damer 

”Bästa” förlorande lag i kvalet mellan Lag 6 till div. 1, damer, därefter det 
näst bästa, sedan det tredje bästa. 

 
Därefter tillsätts vakant plats av ”bästa” lag från den landsdel (Norrland, 
Svealand eller Götaland) vars antal flick- och damlag (11 mot 11 och i 
förekommande fall 9 mot 9) i seriespel per den 31 maj i förhållande till 
antalet ingångar till div. 1, damer, är störst. Därefter näst bästa lag från 
aktuell landsdel, osv. Vakant plats som därefter uppstår tillsätts av ”bästa” 
lag från den landsdelen med näst störst antal flick- och damlag. Därefter näst 
bästa lag från aktuell landsdel, osv. Motsvarande princip tillämpas vid 
tillsättning av efterföljande vakanta platser. 
 
Med Norrland förstås Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, 
Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gestrikland. Med ”bästa” lag i 
Norrland avses ”bästa” lag i de distriktsövergripande serierna div. 2, damer, 
som inte uppflyttats. Därefter näst bästa osv.  
 
Med Svealand förstås Stockholm, Södermanland, Värmland, Uppland, 
Västmanland, Örebro Län, Dalarna och Gotland. Med ”bästa” lag i Svealand 
avses ”bästa” lag i de distriktsövergripande serierna div. 2, damer, som inte 
uppflyttats. Därefter näst bästa osv.  
 
Med Götaland förstås Skåne, Småland, Västergötland, Blekinge, Halland, 
Göteborg, Dalsland, Bohuslän och Östergötland.  Med ”bästa” lag i Götaland 
avses ”bästa” lag i de distriktsövergripande serierna div. 2, damer, som inte 
uppflyttats. Därefter näst bästa lag osv.  
 
Om särskilda skäl föreligger, såsom att vakant plats inte kan tillsättas, får lag 
som efter föregående säsong flyttades ned från div. 1, damer, uppflyttas.  
 
 

29 § Vakanstillsättning i distriktsserierna  
  
 SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättande av vakanta  
 platser i distriktsserierna. 
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30 §  Ersättning gällande resekostnader 

Förening som utesluts eller utgår ur förbundstävling får åläggas att ersätta 
övriga lag i samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher 
mot det uteslutna laget eller det lag som utgått ur tävlingen.   

SvFF:s TK prövar ärende enligt första stycket. Framställning ska göras till 
SvFF senast den 30 november innevarande kalenderår. 

 SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna.  

 
31 §  Ersättning gällande extra kostnader 

Om förening åsamkats extra kostnader genom av SvFF eller SDF förorsakad 
ändrad speldag, får tävlingsstyrelsen besluta om viss ersättning.  

Om gästande lag och domare åsamkats extra kostnader genom att 
arrangerande förening underlåtit att i tid meddela gästande lag och domare 
om förhållande som orsakat uppskjuten match eller w.o.- match, får 
tävlingsstyrelsen besluta att arrangerande förening ska ersätta gästande lag 
och domare för extra kostnader. 

Framställningar om ersättning ska göras inom en månad räknat från den nya 
matchdagen, dock senast den 30 november innevarande kalenderår. 

Vid återupptagen match i förbundsserierna utgår inte ersättning till 
arrangerande förening för eventuella extra kostnader för domare och övriga 
funktionärer. SDF får besluta om annan ordning i distriktsserierna. 

 
32 § Solidarisk fördelning av domarkostnader i förbundsserierna  

Föreningarna i förbundsserierna ansvarar solidariskt för samtliga 
domarkostnader inom respektive serienivå. Domarkostnader till följd av 
kval- och slutspelsmatcher omfattas inte av kostnadsfördelningen. 

Respektive förening ansvarar för att inkomma med redovisning av utlägg för 
domarkostnader på sätt och vid tidpunkt som SvFF närmare föreskriver. 
Inkommer redovisning inte i tid fastställs föreningens utlägg för 
domarkostnader till samma belopp som för den förening inom serienivån 
som redovisat lägst utlägg. 

Förening vars lag har utgått eller uteslutits ur förbundsserie omfattas inte av 
kostnadsfördelningen.  
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33 § Övriga avgifter 

 Övriga avgifter för SDF-verksamheten fastställs av respektive SDF. 

 

34 § Tränarkriterier Elitettan, och Ettan, div. 1 dam samt div. 2 herr  

 Huvudansvarig tränare i Elitettan och Ettan ska som lägst inneha en giltig 
UEFA A-licens, eller ha påbörjat utbildning för UEFA A-licens, eller inneha 
annan motsvarande licens utfärdad av annan konfederation under FIFA. Att 
tränaren endast är anmäld till en tränarutbildning innebär inte att 
utbildningen är påbörjad.  

 
 Fr.o.m. säsongen 2025 ska huvudansvarig tränare i div. 1 dam respektive div. 

2 herr som lägst inneha en giltig UEFA B-licens, eller ha påbörjat utbildning 
för UEFA B-licens, eller inneha annan motsvarande licens utfärdad av annan 
konfederation under FIFA. Att tränaren endast är anmäld till en 
tränarutbildning innebär inte att utbildningen är påbörjad. 

 
 Om en tränarfunktion blir vakant måste föreningen senast 60 dagar från 

händelsen tillse att funktionen övertas av en person som uppfyller 
erforderliga kvalifikationer för uppdraget. Om en funktion blir vakant till 
följd av sjukdom eller olycka får SvFF:s TK medge en förlängning av de 
60 dagarna om det kan styrkas att personen i fråga inte är tillräckligt 
återställd för att kunna återgå i tjänst. Information om såväl uppkommen 
vakans som tillsättning av en uppkommen vakans måste ges in till SvFF 
snarast och senast sju (7) dagar efter det att vakansen uppstått respektive att 
vakant plats har tillsatts .  

 
 Förening som uppflyttas till Elitettan eller Ettan fårserienivå som kräver viss 

tränarlicens enligt ovan får, om det finns särskilda skäl, efter ansökan från 
föreningen och prövning av SvFF:s TK, medges ett undantag från första 
respektive andra stycket ovan. Undantag får endast medges vid ett tillfälle 
och omfatta den säsong då föreningen är nyuppflyttad.  

 
 Förening ska senast den 1 mars inkomma med uppgift till SvFF om vem som 

är föreningens huvudansvarige tränare och vilken utbildningsnivå tränaren 
innehar.  

 
 Avsteg från förevarande paragraf kan föranleda bestraffning enligt 14 kap. 

RF:s stadgar. Förening i Elitettan, div. 1 dam och div. 2 herr får dock endast 
bestraffas med straffavgift upp till 25 000 kr vid varje enskilt tillfälle.   
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 Från och med den 1 november 2023 gäller kravet på huvudansvarig tränare i 
Ettan som en förutsättning för elitlicens enligt Reglemente för Elitlicensen, 
Ettan. 

 
 
35 § Tävlings avbrytande p.g.a. extraordinära omständigheter 
 
 Förbundsstyrelsen får besluta att en Förbundstävling ska ställas in eller 

avbrytas i förtid om det på grund av extraordinära omständigheter, såsom 
krig, epidemi och naturkatastrofer, föreligger varaktigt hinder för att 
genomföra eller slutföra tävlingen. Om det inte finns synnerliga skäl ska i 
sådana fall segrare (inklusive Svenska Mästare) inte utses och någon upp- 
och nedflyttning av föreningar mellan serier ska inte ske. Med synnerliga 
skäl avses exempelvis att det endast återstår en begränsad del av tävlingen 
och slutresultatet inte väsentligt kunnat påverkas vid ett slutförande, eller att 
avbrytandet av en tävling på viss serienivå väsentligt påverkar möjligheten 
att genomföra upp- och nedflyttning i andra serienivåer. Förbundsstyrelsen 
ska i förekommande fall besluta om tilldelning av platser till Europaspel. 

 
 Den rätt som tillkommer Förbundsstyrelsen enligt första stycket gäller även 

för SDF-styrelse i fråga om Distriktstävlingar. 
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3 kap. – Förenings egen match eller tävling  
 
1 § Allmänna krav för anordnande eller deltagande i tävling och match 
 

 Till SvFF ansluten förening får spela match endast mot lag som företräder 
förening eller annan organisation som är ansluten till SvFF eller annat till 
FIFA anslutet nationsförbund såvida inte FIFA, UEFA, SvFF eller SDF 
medger undantag efter ansökan från föreningen.    

  

 Till SvFF ansluten förening får inte delta i andra tävlingar än sådana som 
administreras eller godkänts av FIFA, UEFA, SvFF eller SDF såvida inte 
FIFA, UEFA, SvFF, eller SDF medger undantag efter ansökan från 
föreningen.  

 
 Föreningslag, som inte deltar i förbundstävling, ska delta i 

tävlingsverksamhet hos det SDF föreningen tillhör. Förening får delta i annat 
SDF:s tävlingsverksamhet, under förutsättning att berörda SDF medger 
detta. 

 
 Tävling eller match inom barn- och ungdomsfotbollen, fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 

år ska genomföras enligt fastställda spelformer i SvFF:s spelregler och 
tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll. 
 
 

2 § Krav på godkännande av förenings eget arrangemang  
 
 Berört SDF ska godkänna förenings eget arrangemang av tävling i fotboll, 

futsal och beach soccer. SDF får föreskriva att godkännande krävs även för 
förenings eget arrangemang av träningsmatch; i annat fall är det tillräckligt 
med skriftlig anmälan om detta.  

  
SDF:s beslut att inte godkänna arrangemang enligt första stycket får 
överklagas till SvFF:s TK i enlighet med vad som anges i 7 kap.  
 
Förbundsstyrelsen får fastställa särskilda föreskrifter i fråga om 
godkännande av tävling eller träningsmatch i beach soccer. 

 
 

3 § Förutsättningar för godkännande av arrangemang 
 
 Match för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet eller 

närområdet. 
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 Tävling eller match för spelare fr.o.m. 12 år t.o.m. 19 år får arrangeras endast 
under perioderna 1 oktober – 1 maj, 1 juni – 25 augusti samt Kristi 
Himmelfärdshelgen (fr.o.m. torsdag t.o.m. söndag) såvida inte SDF 
föreskriver annat. För match för spelare t.o.m. 11 år får SDF föreskriva en 
motsvarande begränsning av tidsperioder. 

 
 Innan förening, som inte tillhör arrangerande förenings SDF, inbjuds till 

tävling eller match för spelare fr.o.m. 12 år t.o.m. 19 år under perioderna 15–
30 april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag), 1–
15 juni, 15–25 augusti samt 1–15 oktober krävs godkännande från berörda 
föreningars SDF. Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till 
SDF. För match för spelare t.o.m. 11 år krävs dylikt godkännande om berört 
SDF föreskriver begränsning av tidsperioder enligt ovan.  

 
 Om det finns särskilda skäl får SDF neka förening att delta i nationell tävling 

eller träningsmatch. 
 
 
4 § Bestraffning i icke godkända arrangemang 
 
 Bestämmelserna om förbundsbestraffning är tillämpliga även i fråga om 

förseelser som begåtts under eller i samband med tävlingar och 
träningsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF. 

 
 

5 § Tävlingsjury 
 
Förening som arrangerar en tävling får i tävlingsföreskrifterna förordna att 
en tävlingsjury ska pröva tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden inom 
ramen för tävlingen. Tävlingsjuryn får dock endast ges mandat att ålägga 
tävlingsbestraffning för verkställande inom tävlingen. 
 
I tävlingsföreskrifterna ska anges vem som utser tävlingsjuryn, dess 
sammansättning samt förutsättningarna för anmälan av ärende till och 
möjlighet att överklaga tävlingsjuryns beslut. 

 
 
6 § Förbud mot att kora segrare i barntävlingar 
 
 Slutsegrare får inte koras i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är inte heller 

tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat eller marknadsföra 
tävlingen på sätt som indikerar att resultat i enskilda matcher är avgörande 
för de fortsatta matcherna i tävlingen. Förening som deltar i sådan tävling får 
inte på föreningens webbplats, eller på annat sätt, redovisa matchresultat 
eller tabeller. 
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7 § SDF:s prövning av barn- och ungdomstävlingar m.m.  
   
 SDF fastställer med utgångspunkt från SvFF:s Spelarutbildningsplan och 

”Fotbollens Spela, Lek och Lär” vad som, utöver vad som angetts i detta 
kapitel ovan, gäller beträffande deltagande i och arrangerande av tävlingar 
eller träningsmatcher i distriktet eller närområdet. 

 
 

 

8 §   Internationella tävlingar och träningsmatcher 
  
 Förening som i Sverige ska spela träningsmatch mot utländsk förening måste 

informera sitt SDF, och i förekommande fall annat berört SDF, om matchdag, 
spelort och avsparkstid senast en månad före matchdag. 

  
 Förening som avser att i Sverige anordna tävling eller träningsmatch med 

deltagande av utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en 
månad innan den första planerade matchen.  

 
 Vid tävling enligt andra stycket ska tillståndsansökan åtföljas av en 

förteckning över deltagande lag och av tävlingens föreskrifter på engelska. 
SDF ska, via SvFF, vidarebefordra sådan ansökan till UEFA eller FIFA för 
godkännande. Vad som angetts ovan i detta stycke gäller inte om tävlingen 
endast avser europeiska föreningar, omfattar högst åtta lag, avser spelare 
som högst fyllt 16 år och pågår högst sju dagar.  

  
 Berört SDF har rätt att ställa upp särskilda villkor för internationell 

träningsmatch eller tävling i Sverige samt får, om särskilda skäl föreligger, 
neka förening att delta i sådan match eller tävling. 
 
Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser vid 
tävling och träningsmatch med deltagande av utländsk förening. När i 
sådana fall två eller flera utländska föreningar avser att spela tävling eller 
träningsmatch mot varandra i Sverige behandlar SvFF tillståndsansökan med 
stöd av FIFA:s bestämmelser. SvFF har rätt att i enlighet med FIFA:s 
bestämmelser upprätta villkor och ta ut avgift för tillståndet.  
 
Arrangerande förening ansvarar för att ge in en skriftlig rapport till berört 
SDF om det förekommit händelser, där utländsk förening varit inblandade, 
vilka kan föranleda bestraffning eller annan åtgärd. SDF:et ska 
vidarebefordra rapporten till SvFF, som tillskriver berörd förenings 
fotbollförbund.  

 
 Förening som avser att delta i internationell tävling eller träningsmatch 

utomlands ska meddela detta till sitt SDF senast en månad före tävlingens 
första match. SDF får, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i 
internationell tävling utomlands. Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s och 
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UEFA:s bestämmelser för deltagande vid tävling och träningsmatch 
utomlands.  

 
 
9 §  Internationell landskamp eller landslagsturnering i Sverige 
  

Den som avser att i Sverige anordna turnering eller tävlings- eller 
träningsmatch, där två eller flera landslag från andra länder än Sverige 
deltar, måste ansöka om tillstånd hos SvFF. En skriftlig ansökan ska ges in till 
SvFF senast en månad före den första planerade matchen. Ansökan ska 
uppfylla de krav som följer av FIFA Regulations Governing International 
Matches. Sökanden ska inhämta skriftligt godkännande från de deltagande 
nationernas nationsförbund. Dessa godkännanden ska ges in i samband med 
ansökan. Om SvFF bifaller ansökan, vilket förutsätter att SvFF och sökanden 
i ett avtal kommer överens om villkoren för turneringen eller matchen, 
ansvarar SvFF för att nödvändiga tillstånd inhämtas från berörda 
internationella förbund.  

 
 För att SvFF ska pröva en ansökan enligt första stycket ska sökanden betala 

en avgift enligt vad Förbundsstyrelsen närmare har föreskrivit. Sökanden är 
också skyldig att ersätta SvFF samtliga avgifter som FIFA och andra 
internationella förbund kan kräva med anledning av ansökan. 

 
Endast internationellt fotbollförbund, nationellt fotbollförbund, SDF, 
medlemsförening i SvFF, deltagande utländsk förening som är medlem i ett 
till FIFA anslutet nationsförbund och av FIFA licensierad matchagent har rätt 
att ansöka om tillstånd enligt ovan. 

 
 
 
10 § Matchagent 
 

 Nationsförbund eller förening får vid förhandlingar om arrangemang av 
tävlingar eller träningsmatcher företrädas av matchagent.  

 

 Sådan matchagent måste inneha av FIFA utfärdad licens. 
  

För matchagents verksamhet gäller FIFA:s Match Agents Regulations. 
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4 kap. – Genomförande av match 
 

Allmänt 

1 §  Speltid 
  

Speltiden i senior- och juniormatch ska vara längst 2 x 45 minuter. I match i 
förbundsserierna, F17 samt P17 och P19 ska speltiden vara 2 x 45 minuter. 
 
 SDF fastställer vad som gäller för speltid Ii barn- och ungdomsfotboll gäller 
speltid enligt de nationella spelformerna i Spelregler för barn- och 
ungdomsfotboll.  

 
 
2 §  Spelares behörighet att delta i match 
 

Endast spelare som är behörig i enlighet med SvFF:s 
Representationsbestämmelser får delta i match. 

 
Dam- och flickspelare får delta i herr- och pojklag om spelarna i övrigt är 
behöriga att delta i match. Herr- och pojkspelare får inte delta i dam- och 
flicklag. I av SDF anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 12 år får dock 
pojkspelare delta i flicklag. SDF får meddela bestämmelser vad avser mixade 
lag.  
 
 I tävlingar inom barn- och ungdomsfotbollen för spelare fr.o.m. 13 år t.o.m. 
19 år får SvFF:s TK bevilja undantag från andra stycket om särskilda skäl 
föreligger. I övrig tävlingsverksamhet får SvFF:s TK bevilja undantag från 
andra stycket om synnerliga skäl föreligger. Vid prövningen ska samtliga 
omständigheter i det enskilda fallet beaktas, t.ex. ålder, tävlingsnivå och 
skaderisk för berörda spelare.  

 
I match får förenings lag endast bestå av spelare som är medlemmar i 
föreningen. Spelare som antecknas på spelarförteckning förutsätts vara 
medlem i föreningen. 

 
 
3 § Spelares behörighet i distriktstävlingsmatch  

 SDF har rätt att meddela bestämmelser om särskilda behörighetskrav, t.ex. 
spelarlegitimation. 

 
  Spelare i avsaknad av förening eller spelare som tillhör en förening men som 

inte är registrerad för denna förening och som under säsong deltar i sin 
första bindande match i distriktstävling får, om särskilda skäl föreligger, i 
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efterhand förklaras behörig av SDF om föreningen senast på tredje dagen 
efter matchen, registrerar spelaren på föreskrivet sätt. 

 

4 § Hemmafostrade spelare 

 Vid match i Allsvenskan – Ettan samt OBOS Damallsvenskan och Elitettan 
samt kval till Allsvenskan och Superettan ska minst hälften av antalet spelare 
som antecknas på spelarförteckningen vara hemmafostrade. Antalet icke-
hemmafostrade spelare på spelarförteckningen får dock inte överstiga nio 
stycken. Antecknas ett ojämnt antal spelare på spelarförteckningen ska 
andelen hemmafostrade spelare vara i majoritet. Om antalet hemmafostrade 
spelare varit för få ska föreningen anses ha deltagit i matchen med 
obehörig/obehöriga spelare. Det åligger i förekommande fall berörd 
förening att visa att spelare är hemmafostrad.  

 
 Om det finns synnerliga skäl får SvFF:s TK medge undantag från vad som 

föreskrivs i första stycket. 

5 §  Ersättare och avbytare 

 
 I förbundsserierna och kval till förbundsserierna används ersättare (gäller 

dock inte P16, F17, P17 och P19). Högst sju ersättare får antecknas på 
spelarförteckningen. I Allsvenskan och kval till Allsvenskan får dock högst 
nio spelare antecknas på spelarförteckningen. 

 
 I förbundsserierna Allsvenskan, Superettan, Ettan, OBOS Damallsvenskan 

och Elitettan, samt vid kval till dessa serier, får högst tre ersättare bytas in 
under match. Spelare som byts ut får inte återinträda i spelet. Om en match i 
kvalet till Allsvenskan, Superettan, Ettan, eller Elitettan går till förlängning, 
har vardera lag rätt att i förlängningen byta in en fjärde ersättare, oavsett hur 
många ersättare laget bytt in under ordinarie tid. 

 
 I förbundsserierna (undantaget P16, F17, P17 och P19) div. 1, dam, och div. 

2–3, herr, samt vid kval till dessa serier, får högst fem ersättare bytas in 
under match. Under pågående spel (halvtidsvilan således undantagen) får 
laget vid högst tre tillfällen genomföra spelarbyten. Spelare som byts ut får 
inte återinträda i spelet. Om en match i kvalspel till förbundsseriernaet till 
div. 2, herrar, går till förlängning, har vardera lag rätt att genomföra ett 
spelarbyte vid ett fjärde bytestillfälle under pågående spel (dock får högst 
fem ersättare bytas in). Spelarbyten som genomförs i pausen inför 
förlängningen och i pausen efter halva förlängningen påverkar inte antalet 
bytestillfällen som lagen har rätt till under pågående spel.  

 



4 kap. – Genomförande av match 
 

 36 

 I distriktsserierna fastställer SDF dels om ersättare eller avbytare används 
vad avser spelformen 11 mot 11 dels vilket antal ersättare eller avbytare, 
dock högst sju, som får antecknas på spelarförteckningen.  

 
 Används ersättare i distriktsserierna får som mest fem bytas in under match, 

såvida inte SDF tillåter fler byten. Spelare som byts ut får inte återinträda i 
spelet. Används avbytare får samtliga bytas in under match och utbytt 
spelare återinträda i spelet. Byte av avbytare sker genom flygande byten.  

 
 Utvisad spelare får inte ersättas. 

 

6 § Spelarförteckning (domarrapport) 
 

 Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej smeknamn) 
samt personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera 
lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från 
FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen ska 
dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst fjorton (14) (i 
Allsvenskan och kval till Allsvenskan arton) varav maximalt sju 
ersättare/avbytare (i Allsvenskan och kval till Allsvenskan nio) och sju 
ledare (i Allsvenskan och kval till Allsvenskan nio), som får finnas i det 
tekniska området (angående det tekniska området se 4 kap. 14 och 15 §§). 
Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som 
spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken 
ledare. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att spelaren är 
obehörig.  

 
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna 
spelarförteckningen till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda 
uppgifterna. 
 
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna 
lämnats till domaren, såvida inte domaren beslutar att det finns särskilda 
skäl för undantag.  
 
Formuläret ska vara undertecknat av för laget ansvarig person. Domaren 
ansvarar för att uppgifterna inom sex timmar rapporteras till SvFF via FOGIS 
gällande Allsvenskan – div. 3, herrar, och OBOS Damallsvenskan – div. 1, 
damer. Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för 
FOGIS, förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening 
har rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av 
domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF 
eller, i tillämpliga fall, SDF.  
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SvFF, och avseende distriktstävlingarna, SDF, har rätt att, vid uppenbart 
skrivfel av domaren, på eget initiativ rätta domarrapport. Sådan rättelse får 
ske senast 72 timmar efter matchens slut. 
 
Förbundsstyrelsen får fastställa särskilda regler vad gäller hantering av 
digital spelarförteckning och domarrapport.   
 
SDF har rätt att anpassa hanteringen av spelarförteckningar och 
domarrapporter efter förutsättningarna i distriktsserierna. 

                         
 

 
 7 § Förläggning av hemmamatch 

 
Förening ska spela sina hemmamatcher inom hemorten, såvida inte annat 
följer av SvFF:s arenakrav eller om tävlingsstyrelsen, efter framställan från 
föreningen, medger annat. 

 
 
 
8 § Tillstånd för radio- eller TV-sändning m.m. samt förbud mot 

vadhållningsrelaterad resultat- och händelserapportering  
 
  Förening eller SDF får inte, utan Förbundsstyrelsens tillstånd, medge radio-  

 eller TV-sändning eller överföring av ljud och rörliga bilder via internet eller 
annat medium rörande match eller förberedelser till match. Åskådare eller 
annan får inte utan arrangerande förenings medgivande göra 
videoupptagning eller annan motsvarande upptagning av rörliga bilder 
och/eller ljud från match samt för all annan slags resultatrapportering i 
kommersiellt syfte. 

 
 Åskådare eller annan får inte bedriva vadhållningsrelaterad resultat- och 

händelserapportering från matcher i div. 1, damer, div. 3, herrar, eller 
serienivåerna därunder, inklusive matcher inom barn- och 
ungdomsfotbollen.  

 
9 § Tillstånd för pyroteknik 
  
 TK Tävlingsstyrelse får på ansökan av arrangerande förening tillåta 

föreningen att vid match använda av myndighet godkänd pyroteknik. 
Tillstånd får avse viss tid eller visst antal matcher och förenas med villkor för 
användningen. Ansökan, inklusive nödvändiga myndighetstillstånd, ska ha 
inkommit till TK tävlingsstyrelsen senast två veckor före aktuell match. Om 
särskilda skäl föreligger får TK tävlingsstyrelsen pröva en ansökan som 
inkommit senare än två veckor före aktuell match. 
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10 §  Kallelse och inställelse till match 
 

 Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS.  
 

 Gästande förenings lag (som mest 25 personer) ska beredas fritt tillträde till 
idrottsplatsen senast 90 minuter före avspark. 

 

 Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så 
god tid att avspark kan ske vid fastställd tidpunkt. 

   

  SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna. 
’ 
 
 
 
11 §  Tillgång till omklädningsrum, matcharena m.m.  

 

 Vid match i förbundsserierna ska arrangerande förening tillhandahålla 
domarna och gästande förening omklädningsrum, vilka ska vara belägna i 
anslutning till arenan. Detsamma gäller vid matcher fr.o.m. omgång 4 i 
Svenska Cupen, damer, och omgång 3 i Svenska Cupen, herrar.  

 
 Tävlingsstyrelsen får bevilja undantag från första stycket om särskilda skäl 

föreligger.  
 
 Lagen ska, så länge inte annat följer av tävlingsföreskrifter, ha tillgång till 

matcharenans spelplan, eller annan arenas spelplan i nära anslutning till 
matcharenan, för uppvärmning senast 45 minuter före avsparkstiden.  

 

SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser i distriktsserierna. 
 
 I förbundsserierna ska arrangerande förening till domare tillhandahålla 

minst fem matchbollar och en tryckmätare. Gästande lag ska före match 
disponera minst fem fullgoda träningsbollar. 

  

 SDF fastställer vad som gäller avseende matchbollar i distriktsserierna. 
 
  Match ska börja på fastställt klockslag. 
 

 Under halvtidspausen har lagen rätt till fem minuters effektiv vila, såvida 
inte domaren medger längre tid. Halvtidspausen får inte överstiga 15 
minuter. 

  
 Vid match i Allsvenskan, Superettan, Ettan, OBOS Damallsvenskan och 

Elitettan får anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som kan 
påverka bollens riktning, inte finnas vid stolparna. För övriga serier är detta 
en rekommendation.  
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12 § Spelares uppvärmning 
 

Vid match i förbundstävlingarna får under matchens gång tre fem spelare 
per lag värma upp samtidigt. En ledare får vid behov leda spelarnas 
uppvärmning. Uppvärmningen ska ske antingen bakom förste assisterande 
domare eller bakom målet. Spelare ska värma upp i västar eller tröjor vars 
färger inte är förväxlingsbara med lagens matchdräkter eller 
motståndarlagets västar eller tröjor. 

 
 SDF fastställer vad som gäller vid match i distriktstävlingar. 
 
 
13 §   Spelares matchutrustning  

 

 Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om den 
arrangerande föreningens dräktfärg. Finner domare att två föreningar har 
förväxlingsbara matchdräkter ska domaren ålägga den gästande föreningen 
att helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens färger ska vara helt avvikande 
från de ordinarie dräkterna. Vid match på neutral spelplan anses den först 
angivna föreningen som s.k. hemmalag. 

 
  Lagen ska ha sina matchdräkter numrerade med nummer från 1 t.o.m. 100. 

Matchdräkterna får inte numreras med romerska siffror. Siffrorna ska ha en 
höjd av minst 20 cm och högst 35 cm och staplarna ska vara minst 3 cm och 
högst 5 cm breda och vara placerade på matchdräktens rygg. Siffrorna ska 
vidare vara lika stora, ha samma färg och typsnitt på lagets alla tröjor. 
Numreringen ska vara tydligt läsbar och placeras i mitten på baksidan av 
tröjorna.  

 

 Reklam får förekomma på spelares matchdräkt, såvida inte annat beslutas av 
Förbundsstyrelsen. Reklamen får inte innehålla budskap som kan verka 
sårande eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi. 

 

 Reklamen ska utformas med hänsyn till matchdräktens originalfärger. Den 
får inte ges sådan utformning som kan verka störande eller förvirrande på 
spelare, funktionärer eller åskådare. Reklamen får inte vara av sådant 
material eller fastsättas på sådant sätt att den kan skada spelare eller spelares 
utrustning. Reklam på ryggen ska fastsättas med ett avstånd av minst 3 cm 
mellan text och spelarnummer. 

 

På matchdräktens numrering får reklam förekomma endast i dess nederkant. 
Siffran får inte vara ett reklambudskap. Reklam får inte förekomma på 
lagkaptenens armbindel.  
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Förening får i samband med match använda elektroniskt utvärderingssystem 
av spelare. Elektroniskt utvärderingssystem av spelare får endast användas 
under förutsättning att utrustningen, i samband med matchtillfället, av 
domaren bedöms vara säker enligt spelreglerna och används i enlighet med 
FIFA:s direktiv.  

 
 
14 § Utformning av det tekniska området 

 
Det tekniska området ska märkas upp i enlighet med spelreglerna så att det 
sträcker sig 1 meter på varje sida om respektive s.k. avbytarbås och upp till 1 
meter från sidlinjen. Bredden på det tekniska området får inte understiga 8 
meter. De personer som är uppsatta på spelarförteckningen ska befinna sig 
inom gränsen för det tekniska området under match, med undantag för de 
spelare som värmer upp enligt 12 § och de personer som med domarens 
tillstånd får beträda spelplan vid skada. Personer uppsatta på 
spelarförteckningen har därtill rätt att lämna det tekniska området i den mån 
det inte har någon inverkan på vad som händer på eller i direkt anslutning 
till spelplanen, såsom exempelvis för att ta sig till omklädningsrum.  

  
SDF har rätt att föreskriva om annan ordning än vad som framgår av ovan 
såvitt avser distriktstävlingar. 

 
 
15 § Personer i det tekniska området  

 
Maximalt 14 personer, varav maximalt sju7 spelare och sju ledare, får 
uppehålla sig i det tekniska området under match. I Allsvenskan får dock 
maximalt 18 personer, varav maximalt nio spelare och maximalt nio ledare, 
uppehålla sig i det tekniska området under match. De personer som befinner 
sig i det tekniska området ska vara uppsatta på spelarförteckningen. Endast 
en person i taget har rätt att ge taktiska instruktioner från det tekniska 
området. Med undantag för den person som ger taktiska instruktioner, ska 
spelare och ledare i det tekniska området sitta ner på de därför avsedda 
bänkarna. När ledare behöver konferera med varandra får två personer stå 
upp under kortare tid.  
 
Spelare och ledare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i det 
tekniska området, såvida domaren inte beslutar att det finns särskilda skäl 
för undantag. 

 
SDF beslutar vad som gäller för det tekniska området ihar såvitt avser 
distriktstävlingarna rätt att föreskriva om annan ordning än vad som följer 
av ovan. 
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16 § Paus för nedkylning  
 

Domaren har rätt att vid extrem värme genomföra en paus för nedkylning 
under varje halvlek. Domaren ska fatta sådant beslut före matchstart. 

 
 

17 § Lägsta tillåtna temperatur 
 

Om temperaturen i samband med matchstart understiger -15˚C ska matchen 
skjutas upp. Påbörjad match får inte avbrytas på grund av att temperaturen 
under matchen understiger -15 ˚C.  
Beträffande match som skjuts upp med stöd av denna bestämmelse gäller i 
övrigt vad som anges i 18 § om match som skjuts upp på grund av väder- 
eller planförhållanden. 

 
 

18 §  Uppskjuten eller avbruten match p.g.a. spelplan m.m. 
 
 Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på 

grund av väder- eller planförhållanden ska fattas av domaren. Utgångs-
punkten för domarens beslut, som fattas med hänsyn till omständigheterna i 
samband med matchtillfället, ska vara att matchen spelas eller återupptas så 
snart som möjligt samma dag.  

 
Match som avbryts på grund av väder- eller planförhållanden och som inte 
kan återupptas samma dag ska, med de förutsättningar som anges i 19 §, 
spelas eller återupptas på första tillgängliga speldag i berörda föreningars 
spelprogram. Berörda föreningar har dock alltid rätt till minst två dagars 
speluppehåll mellan matcherna, såvida det inte finns synnerliga skäl. Finns 
det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen får tävlingsstyrelsen istället 
besluta att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som 
slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet. 

 Det är föreningarnas gemensamma skyldighet att omgående meddela SvFF 
respektive SDF när match skjutits upp eller avbrutits samt att meddela ny 
speldag. 

  
 Tävlingsstyrelsen får fastställa ny speldag om berörda föreningar inte inom 

tre dagar från den uppskjutna eller avbrutna matchen meddelat och fått ny 
speldag godkänd. 

  
 Om match uppskjutits eller avbrutits av andra skäl än väder- eller 

planförhållanden eller ordningsstörning, och inte kan återupptas samma 
dag, ska tävlingsstyrelsen besluta att matchen spelas eller återupptas på 
första tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram. Återupptas 
matchen gäller de förutsättningar som anges i 19 §.  Berörda föreningar har 
dock alltid rätt till minst två dagars speluppehåll mellan matcherna, såvida 
det inte finns synnerliga skäl. Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta 
matchen får tävlingsstyrelsen istället besluta att det vid matchavbrottet 
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uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska 
spelas om i sin helhet.  

 
 Samtliga händelser i match som spelas om i sin helhet annulleras, med 

undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10 och 19 §§.   
 

 SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser vad avser distriktsserierna. 

 
19 § Match som återupptas 
 
19.1  Allmänna förutsättningar vid återupptagen match 
 

Avbruten match som återupptas ska fortsätta med det målresultat och med 
den speltid som rådde vid matchavbrottet. Domaren ansvarar för att spelet 
återupptas på sätt som är förenligt med spelreglerna. Om ursprunglig arena 
är ospelbar får domaren besluta att den avbrutna matchen ska återupptas på 
annan arena och på annat underlag. 

 
19.2  Spelförteckning vid match som återupptas 

 
Om avbruten match återupptas under ordinarie speldag gäller 
förutsättningarna för spelarförteckningen enligt 4 kap. 6 § ovan. 
   
Om avbruten match återupptas vid annat tillfälle än under ordinarie speldag 
får berörda föreningar även använda spelare som inte deltog vid det 
ursprungliga matchtillfället. Spelarna ska vid återupptagandet av matchen 
vara registrerade och i övrigt behöriga för berörd förening. Följande 
undantag gäller dock: 
 
- Spelare som inte var registrerad för föreningen inför den avbrutna 

matchen får inte delta när matchen återupptas.  
- Spelare som var avstängd inför den avbrutna matchen får inte delta när 

matchen återupptas. 
- Spelare som ersatts eller utvisats före det att matchen avbrutits får inte 

delta när matchen återupptas. 
- Varningar och utvisningar som delats ut före det att matchen avbrutits 

äger fortsatt giltighet när matchen återupptas. 
- Spelare som deltog i spel när matchen avbröts får inte vara antecknad som 

ersättare när matchen återupptas.  
- Spelare som utvisats innan matchen avbröts får inte ersättas. 

 
Förenings lag får efter det att matchen återupptagits endast genomföra det 
antal byten, och i förekommande fall vid det antal bytestillfällen, som det 
hade rätt till när matchen avbröts.  
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Vid match som återupptas tillkommer för arrangerande förening de extra 
kostnader som fastställts i föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till 
domare. 
 
SDF har rätt att föreskriva annan ordning i distriktstävlingarna.  

 
 
20 §  Resultatrapportering 
 

Domaren ansvarar i förbundsserierna, utöver att lämna en domarrapport 
enligt 6 § och i förekommande fall en anmälan till Disciplinnämnden, för att 
rapportera matchresultat och annan information på sätt som SvFF anvisar. 

   
SDF fastställer hur resultatrapportering sker i distriktstävlingarna. 

 

Anläggning och spelplan 
 
21 §  Anläggning 
 

Match ska spelas på arena eller anläggning som godkänts av SvFF respektive 
SDF. 
 
Arrangerande förening ansvarar för att arena eller anläggning i samband 
med match är säker för alla närvarande personer.  
 
SvFF:s TK, avseende förbundstävlingar, respektive av SDF utsett organ, 
avseende distriktstävlingar, får förbjuda spel på arena eller anläggning som 
inte bedöms vara säker eller på annat sätt inte uppfyller SvFF:s arenakrav.  

  
Respektive behörigt organ får även besluta att förenings hemmamatcher ska 
spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett 
begränsat åskådarantal i det fall att anläggningen inte bedöms vara säker.  
 
Om det finns synnerliga skäl, såsom en överhängande risk för 
ordningsstörningar, får Förbunds- respektive SDF-styrelsen besluta på vilken 
arena match ska spelas.  

 
 
22 §  Spelplanens beskaffenhet 
 
 För spel i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan gäller särskilda 

föreskrifter om spelplanens beskaffenhet. 
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 För spel i resterande förbunds- och distriktsserier är samtliga befintliga 
konstgrästyper godkända, men för nyanlagda spelplaner rekommenderas 
SvFF:s kriterier, tabell Breddfotboll. 

 

 Förening kan inte vägra att spela i elljus, på godkänt konstgräs eller på grus, 
utom- eller inomhus.  

 
23 § Bevattning 

  

 För bevattning i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan gäller 
särskilda föreskrifter.  

 
 I resterande förbundsserier gäller att endast arrangerande förening har rätt 

att besluta om bevattning ska ske. Bevattning av spelplanen får ske fritt fram 
till 60 minuter före avspark. Därefter får bevattning ske mellan 10 och 
5 minuter före avspark och/eller under halvtidsvilan (högst fem minuter). 
Bevattning måste ske jämnt över hela spelplanen.  

 
24 §    Planstorlek 
 

 Förening ska spela sina hemmamatcher på av SvFF godkänd spelplan som 
ska vara minst 105 meter x 65 meter för OBOS Damallsvenskan, Allsvenskan 
– div. 3, herrar, och 100 meter x 60 meter för Elitettan och div. 1, damer, och 
som störst 110 meter x 75 meter.  

 

Spelplanen ska vara som minst 105 meter x 65 meter vid kvalspel till OBOS 
Damallsvenskan, Allsvenskan, Superettan, Ettan samt div. 2-3, herrar, samt 
100 meter x 60 meter vid kvalspel till Elitettan och som störst 110 meter x 75 
meter.  

Om det finns särskilda skäl får SvFF, på ansökan av föreningen, medge 
dispens från ovan angivna krav, dock inte vad gäller lägsta planstorlek 105 
meter x 65 meter i Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan och Superettan. 

  I distriktsserierna fastställer SDF krav vad avser planstorlek. 
 

25 §  Reservarena  
  
 För Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan gäller särskilda 

föreskrifter om reservarenor. Därutöver ska förening i Ettan och Elitettan ha 
tillgång till en reservarena. SvFF respektive SDF får besluta att match ska 
spelas på förenings reservarena även om underlaget är konstgräs eller grus. 

 
 
26 §  Föremål i spelplanens närhet 

 

 Fasta eller mobila föremål får inte finnas på ett avstånd närmare än 3 meter 
från spelplanens begränsningslinjer.  
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 SDF har rätt att, om särskilda skäl föreligger, bevilja tidsbegränsad dispens 
från bestämmelsen enligt första stycket vad avser distriktstävlingar. 

 
 
 

27 §  Arenareklam m.m. 
 

Reklamskyltar ska vara utformade så att inga vassa kanter eller andra 
utföranden eller material får förekomma som kan vålla skada på spelare eller 
funktionärer. 

 

Reklamskyltarna får inte placeras närmare spelplanen än tre meter från 
sidlinjen. Om arenans eller anläggningens utformning inte medger sådan 
placering av reklamskyltar får förening, om särskilda skäl föreligger, beviljas 
ett tidsbegränsat undantag. Föreningens ansökan om sådant undantag 
prövas av SvFF:s TK, avseende förbundstävlingar, och SDF, avseende 
distriktstävlingar.  

 

 Arenareklam får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller 
anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi. 

 

 Ingen form av exponering av varumärken eller andra kännetecken eller 
annan marknadsföring, vare sig verklig eller virtuell, kommersiell eller icke-
kommersiell, är tillåten på spelplanen eller planens utrustning (inklusive 
målnäten och den yta de täcker) från den tid lagen kommer in på spelplanen 
fram till dess de har lämnat spelplanen i halvtid och från den tid de 
återkommer till spelplanen till dess de lämnat spelplanen efter matchens slut. 

 

 Ingen form av marknadsföringsmaterial får sättas upp på målen, näten, 
flaggstänger (hörn- och mittflaggor) eller dess flaggor. Ingen främmande 
utrustning (kameror, mikrofoner etc.) får heller fästas i dessa. 

 
 Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om begränsningar av reklamrätten på 

till spelplanen angränsande ytor t.ex. ytan mellan sidlinjen och den första 
reklamraden. 

  

I förbunds- respektive distriktsserierna respektive Svenska Cupen får inte 
reklam på matchbollen förekomma i annan form än tillverkarens varumärke. 
 

28 §  Medicinsk utrustning  
  

 Arrangerande förening är alltid ansvarig för att en komplett förbandslåda 
samt bår eller motsvarande finns tillgängliga på respektive idrottsplats. 
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Funktionärer 

29 §  Domare m.m. 
 

 Nationell match ska ledas av domare som godkänts av SvFF eller SDF.   
 

 I förbundsserierna ska domare, assisterande domare och i förekommande fall 
fjärdedomare vara på idrottsplatsen för att inspektera spelplanen minst en 
timme före avspark.  

 
 Särskilda tävlingsbestämmelser för Allsvenskan, Superettan och OBOS 

Damallsvenskan föreskriver vad som gäller i samband med en domarskada 
vid match i dessa serier.  

 
Om domare vid match i div. 1, herrarEttan, inte infunnit sig senast 15 
minuter före avspark eller i det fall domaren skadar sig får domare och 
assisterande domare ersättas av, som lägst, behörig distriktsdomare.  Den 
högst rankade domaren bland de assisterande och den inkallade domaren 
ersätter domaren. Om behörig domare inte finns på idrottsplatsen, åligger 
det arrangerande förening att söka ny domare. Om inte nyinkallad domare 
kan vara på plats inom 45 minuter ska matchen inte slutföras på utsatt 
matchdag, om inte särskilda skäl föreligger. 
 
Om domare vid match i div. 2-3, herrar, samt Elitettan och division 1, damer, 
inte infunnit sig senast 15 minuter före avspark eller i det fall domaren 
skadar sig får domare och assisterande domare ersättas av, som lägst, 
distriktsdomare.  Den högst rankade domaren bland de assisterande och den 
inkallade domaren ersätter domaren. Om behörig domare inte finns på 
idrottsplatsen, åligger det arrangerande förening att söka ny domare. Om 
inte inkallad domare kan vara på plats inom 45 minuter, ska matchen 
slutföras med en domare, en assisterande domare samt en annan lämplig 
person, vilken har som enda uppgift att signalera till domaren om bollen 
passerar planens begränsningslinjer.  

 
 SDF har rätt att i distriktsserierna fastställa hur lång tid före match som 

domare ska inställa sig samt vad som gäller när en domare skadar sig. 
 
 
 

30 § Domarutrustning  
 
 Domare ska vara iklädd korrekt domardräkt. Reklam på domardräkt måste 

vara godkänd av Förbundsstyrelsen.  
 
 
 



4 kap. – Genomförande av match 
 

 47 

31 § Domarobservatör 
 
 SvFF respektive SDF får utse domarobservatör till match. Utsedd person ska 

vara behörig i enlighet med fastställd arbetsordning.  
 Förening ska vid match i förbundstävling reservera minst en sittplats för av 

SvFF utsedd domarobservatör. 
 
 

32 § Domarersättning  
 
 Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättning till domare. 

Därutöver har Förbundsstyrelsen rätt att utfärda föreskrifter om ersättning 
till domare.  

 
 

33 §  Matchdelegat 
 
 Förbundsstyrelsen får utse matchdelegat till matcher i förbundstävlingar. 

Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha 
genomgått av SvFF godkänd delegatutbildning. 

 
 Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och 

Överklagandenämnden får inte utses till matchdelegat.   
  
 
34 §  Säkerhetsdelegat 
 

 Förbundsstyrelsen får utse säkerhetsdelegat till match i förbundstävlingar. 
Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha 
genomgått av SvFF godkänd delegatutbildning. 

 
 Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och 

Överklagandenämnden får inte utses till säkerhetsdelegat.   
   
 

35 §  Matchobservatör 
 
 SDF kan utse matchobservatör till match i distriktstävlingarna. 
 
 

36 §  Bollpojkar och bollflickor 
 

Arrangerande förening som deltar i förbundsserierna ska utse erforderligt 
antal för uppgiften lämpliga bollpojkar och bollflickor. Bollpojkarna och 
bollflickorna ska vara klädda i färger som klart skiljer sig från spelarnas och 
domarnas dräkt. 

 
 SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna avseende bollpojkar och 

bollflickor. 
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37 § Lagvärdar 
 

SDF har rätt att besluta att lagvärdar ska finnas i distriktsserierna samt 
utfärda bestämmelser för dessa. 
 

38 § Matchspeaker 
  

För Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan gäller särskilda 
föreskrifter om matchspeaker m.m. 
 
I de fall matchspeaker används i de lägre förbundsserierna eller i 
distriktsserierna ska informationen från speakern hållas neutral. 
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5 kap. – Utvisningar och avstängningar  

 
1 §  Förenings och spelares ansvar m.m.  
 

Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal 
varningar samt att spelare som uppnått sådant antal varningar att spelaren 
ska vara avstängd, inte medverkar i nästa match.  Kontroll av att varningar 
rapporterats korrekt, samt begäran om rättelse om så inte är fallet, ska ske 
senast 72 timmar efter matchens slut på det sätt som följer av 4 kap. 6 §.  
 
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i 
nästa match. 
 
Vad som föreskrivs om spelare ovan gäller på motsvarande sätt för ledares 
varningar och utvisning. 
 
Spelare eller ledare som uppenbart försökt erhålla varning eller utvisning 
eller försöker vilseleda domaren, t.ex. genom att simulera skada eller låtsas 
bli utsatt för otillåtet spel (simulering, ”filmning”), får åläggas 
förbundsbestraffning. 
 
Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt 
uppträdande, kan åläggas en straffavgift om högst 25 000 kr. 
 

 
2 § Allmänt om utvisning av spelare 
 
 Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den 

match spelaren är behörig att spela. 
 

 Utvisad spelare får under resterande del av matchen och i samma tävlings 
nästkommande match, inte befinna sig i det tekniska området. 

 
Spelare kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av SvFF:s 
Disciplinnämnd avseende förseelser i matcher i Allsvenskan – div. 3 herrar 
samt OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer. 

  
 Bestraffningsärenden i träningsmatcher ska behandlas av SvFF:s 

Disciplinnämnd om den anmälde spelarens lag spelar i förbundsserierna. 
  
 Bestraffningsärenden i samtliga kvalmatcher till förbundsserierna ska 

behandlas av SvFF:s Disciplinnämnd. 
 
 SDF har rätt att besluta att spelare inte har rätt att spela i andra 

tävlingsmatcher i distriktstävling under tiden tills spelaren avtjänat sin 
avstängning. 
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3 § Grov utvisning för ojust spel eller för olämpligt uppträdande 
  
 Spelare som under match utvisas för ojust spel ska anmälas till SvFF:s 

Disciplinnämnd avseende förbundsserierna respektive till SDF avseende 
distriktsserierna.  

  
 Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som under tiden från det 

att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen 
efter match, utvisas för grovt olämpligt uppträdande, ska anmälas till SvFF:s 
Disciplinnämnd respektive till SDF avseende distriktsserierna. När spelare 
utvisas före matchstart eller när en spelare i det tekniska området utvisas ska 
antalet spelare på spelplanen inte reduceras. 

  
 Anmälan ska innehålla en gärningsbeskrivning.  
 
 

4 § Lindrig utvisning 
  
 Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som erhåller två 

varningar under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match 
tills domaren lämnat spelplanen efter match, ska erhålla utvisning. När 
spelare i det tekniska området utvisas ska antalet spelare på spelplanen inte 
reduceras. 

 
 
5 § Målchansutvisning 
 
 Spelare som erhåller målchansutvisning ska stå över samma tävlings 

nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela.   
 
 

6 § Spelares ackumulering av varningar 
 
 Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre 

varningar i olika matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings 
nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela om inte 
annat framgår av 7–14 §§. Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren 
ådragit sig tre varningar. 

 
 Den första varning en spelare erhåller i tävlingen annulleras i 

ackumulationshänseende om spelaren, efter första varningen och innan tre 
varningar uppnåtts, underlåter att ådra sig varning eller utvisning under 
lagets tio på varandra följande och slutförda matcher i samma tävling oavsett 
om spelaren deltagit i matcherna eller inte. Endast en varning per tävling kan 
annulleras med stöd av föregående mening. 
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 Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov 
förseelse under match, och spelaren tidigare under matchen erhållit en 
varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av varningar.  

 
 De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska 

inte inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas. 
  

SDF har rätt att föreskriva vilka regler som ska gälla för ackumulation av 
varningar i distriktsserierna.  

 
 
7 § Avstängningar och varningar i samband med nationell spelarövergång 
  
 Spelare som utvisats i sista seriematchen för förenings representationslag, 

och som övergår till annan förening innan representationslaget spelar ny 
match i samma tävling, är efter övergången avstängd i den första 
seriematchen i den nya föreningens representationslag under samma säsong. 

 
 Spelare som till följd av bestämmelsen om ackumulerade varningar inte får 

spela i nästkommande seriematch i förenings representationslag och som 
övergår till annan förening innan representationslaget spelar ny match i 
samma tävling, är efter övergången avstängd i första seriematchen i den nya 
föreningens representationslag under samma säsong.  

 
 Spelare som övergår till annan förening för med sig de varningar spelaren 

erhållit i representationslaget till den nya föreningens representationslag. 
Om 5 kap. 6 § andra stycket ovan tillämpas i den nya föreningens 
representationslag får spelaren tillgodoräkna sig det antalet varningsfria och 
utvisningsfria matcher som spelaren stod på före övergången till den nya 
föreningen. 

  
              Spelare som övergår från förening där representationslaget inte tillämpar 

bestämmelsen om ackumulering av varningar för inte med sig de varningar 
spelaren erhållit i representationslaget till den nya föreningens 
representationslag. 

  
 SDF får föreskriva vad som gäller avstängningar och varningar i 

distriktsserierna i samband med spelares övergång till distrikt där andra lag 
än representationslag ges rätt att delta i representationsserierna. 

 
 Om förbundsbestraffning ådömts spelare som övergår till annan förening 

ska sådan bestraffning även vara tillämplig vid spelarens deltagande i den 
nya föreningen.  
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8 § Avstängning i samband med internationell spelarövergång 
 
 Om förbundsbestraffning ådömts spelare som övergår till förening ansluten 

till annat nationsförbund ska sådan bestraffning överföras till spelarens nya 
förening i enlighet med FIFA:s bestämmelser. 
 

 
9 § Avstängningar och varningar i kvalmatcher samt inför ny säsong 
  
 Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte spela i lagets första 

kvalmatch. 
 
 Spelare som utvisats i kvalmatch får inte spela i lagets nästa match i 

kvaltävlingen. 
  
 Spelare som ådrar sig två varningar i olika matcher ingående i kvaltävling 

ska stå över i den nästkommande matchen i kvaltävlingen. 
 
 Samtliga ackumulerade Vvarningar och avstängning till följd av uppnått 

antal varningar annulleras mellan serie- och kvalmatcher, samt mellan olika 
omgångar ingående i samma kvalspel om nya lag tillkommer enligt 2 kap. 
10.1 § TB. 

 
 Varningar annulleras inför ny säsong. 
 
 Avstängning till följd av uppnått antal varningar eller till följd av utvisning i 

tävling som avslutas innevarande säsong, upphävs inför ny säsong. 
 
 SDF har rätt att fastställa att ackumulering av varningar inte ska tillämpas i 

distriktsseriernas kvaltävlingar. 
 
 
10 § Varningar och utvisningar i samband med avbruten match m.m. 
  
 I match som ska spelas om i sin helhet annulleras, med undantag för anmälan 

till bestraffning vad avser utvisning för grov förseelse, konsekvenserna av de 
händelser som inträffat under matchen. Spelare, som utvisats för grov förseelse 
i match som ska spelas om i sin helhet, ska stå över i samma tävlings 
nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. Spelare, som 
stått över i match som ska spelas om i sin helhet, ska stå över i samma tävlings 
nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela.  

 
 I avbruten match där resultatet fastställs och matchen inte spelas om ska 

konsekvenserna av de händelser som inträffat under match såsom varningar, 
utvisningar och spelare som stått över match gälla som om matchen hade 
fullföljts. 
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 Vid match som återupptas efter att ha varit avbruten ska varningar som 
utdelats före det att match avbröts ackumuleras enligt 6 § först när matchen är 
slutförd. Avstängning enligt 2 och 6 §§ ska verkställas i nästkommande 
fullständigt genomförda match i berörd tävling och inte i resterande del av 
återupptagen match. 

 
 Med undantag för förbundsbestraffning, får inte spelare bestraffas enligt ovan 

förrän det slutligen avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om eller om 
slutresultatet ska fastställas. 

 
 Spelare som till följd av avstängning, annat än förbundsbestraffning, stått över 

match som avbrutits, ska tills vidare – och till dess det slutligen avgjorts om 
matchen återupptas, ska spelas om eller om slutresultatet ska fastställas – anses 
ha verkställt avstängningen. 

 
11 § Varningar och utvisningar i samband med obehörig spelare 

 
Varningar och utvisningar som utdelats i match i vilken obehörig spelare 
deltagit ska kvarstå. Detsamma gäller beslut om utvisning och anmälan till 
bestraffning för ledares olämpliga uppträdande. 
 

12 § Varningar och utvisningar i samband med att lag utträtt eller uteslutits 
 
Varningar och utvisningar i matcher som annullerats på grund av att lag 
dragit sig ur eller uteslutits ur seriespelet ska, både avseende spelare i det 
uteslutna laget och i motståndarlaget, annulleras. Grov utvisning kan dock 
föranleda förbundsbestraffning. 
 
Annullering av tidigare utdelad varning får dock inte, avseende spelare som 
stått över match till följd av reglerna om ackumulerade varningar, medföra 
att de varningar som föranledde den tidigare avstängningen läggs till grund 
för ytterligare bestraffning. 

 
 
13 § Varningar och utvisningar i samband med w.o.-match 

 
Om det blir w.o. i den match som spelare ska stå över, ska spelaren stå över i 
samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att 
spela. 
 

 
14 § Varningar och utvisningar i samband med föreningssamarbete 
 

Vid spelares deltagande med stöd av 3 kap. 13 § SvFF:s 
representationsbestämmelser (föreningssamarbete avseende professionella 
spelare) ska inte varningar och utvisningar i ordinarie förening tas med till 
den tillfälliga förening och samma sak gäller i omvänd ordning. 
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SDF får besluta om vad som gäller beträffande varningar och utvisningar i 
samband med spelares deltagande med stöd av 2 kap. 7 § SvFF:s 
representationsbestämmelser (föreningssamarbete i distriktsserier).  

 

15 § Allmänt om avstängd spelare 
 
 Spelare får under tiden denne är avstängd inte befinna sig inom det tekniska 

området under match.  
 
 
 
16 § Allmänt om bestraffning av ledare 
 

 Ledare, tränare eller annan funktionär som utvisats får under resterande del 
av matchen inte instruera eller ha annan kontakt med sitt lag. En medicinsk 
lagfunktionär får dock bli kvar om laget inte har någon annan medicinsk 
person tillgänglig och får agera om en spelare behöver medicinsk tillsyn. 

 
Utvisad eller avstängd person får i samma tävlings nästkommande match 
inte uppträda vare sig som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll. 
Personen får, i samband med den nästkommande matchen, inte befinna sig i 
omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i pressrum eller 
annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter 
slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med 
sitt lag. 
 

 Person som utvisats i den sista seriematchen får inte uppträda vare sig som 
spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll i lagets första kvalmatch. 
Det innebär bl.a. att personen i samband med kvalmatchen inte får befinna 
sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i pressrum 
eller annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter 
slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med 
sitt lag. 
 
Avstängning till följd av utvisning i tävling som avslutas innevarande 
säsong, upphävs inför ny säsong. 
 
Ledare, tränare eller annan funktionär som ådrar sig tre varningar i olika 
matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande 
match som personen är behörig att delta i, om inte annat följer av 16-20 §§. 
Motsvarande gäller därefter varje gång ledare, tränare eller annan funktionär 
ådragit sig tre varningar. 
 
Om ledare, tränare eller annan funktionär som utvisats för grov förseelse 
under match, och denne tidigare under matchen erhållit en varning, ska den 
varningen ingå i ackumuleringen av varningar. 
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De två varningar som utdelas till ledare, tränare eller annan funktionär som 
utvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den ackumulering av 
varningar som i övrigt tillämpas. 
 
SDF har rätt att fastställa i vilka distriktsserier ackumulering av varningar 
ska tillämpas samt om ledare, tränare eller annan funktionär har rätt att vara 
ledare, tränare eller annan funktionär i andra lag i föreningen under tiden 
från det att personen fått sin tredje ackumulerade varning till dess denne 
stått över nästkommande match. 

 
 
 
17 § Utvisning för lindrig förseelse 
  
 Ledare, tränare eller annan funktionär, som erhåller två varningar under 

tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match till dess domaren 
lämnat spelplanen efter match, ska utvisas för lindrig förseelse. Detsamma 
gäller den som enligt domarens bedömning gjort sig skyldig till olämpligt 
uppträdande som inte är av sådan art att personen ska anmälas för 
ytterligare bestraffning. Notering ska göras på domarrapporten om att 
utvisning för lindrig förseelse skett. Domaren är dock inte skyldig att 
närmare specificera vad som föranlett utvisningen. 

  
 
 
18 § Utvisning för grov förseelse 
  
 Om ledare, tränare eller annan funktionär gjort sig skyldig till olämpligt 

uppträdande av sådan art att personen ska anmälas för bestraffning, ska en 
anmälan skickas till SvFF:s Disciplinnämnd respektive till SDF avseende 
distriktsserierna. Anmälan ska innehålla en gärningsbeskrivning. 

 
 Utvisad person får utöver vad som föreskrivs i 16 § åläggas ytterligare 

bestraffning av SvFF:s Disciplinnämnd i matcher i Allsvenskan – div. 3 
herrar samt OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer respektive av 
administrerande SDF avseende matcher i distriktsserierna. 

 
 
19 § Utvisning i samband med avbruten match m.m.  
  
 I match som ska spelas om i sin helhet annulleras, med undantag för anmälan 

till bestraffning för ledares olämpliga uppträdande, konsekvenserna av de 
händelser som inträffat under matchen. Ledare, som utvisats för olämpligt 
uppträdande i match som ska spelas om i sin helhet, ska stå över i samma 
tävlings nästkommande match. Ledare, som varit avstängd i match som ska 
spelas om i sin helhet, ska stå över i samma tävlings nästkommande match.  
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 I avbruten match där resultatet fastställs och matchen inte spelas om ska 
konsekvenserna av de händelser som inträffat under match såsom utvisningar 
och ledares avtjänande av avstängning gälla som om matchen hade fullföljts. 

 
 I match som återupptas efter att ha varit avbruten ska utvisning som erhållits 

före det att match avbröts föranleda avstängning enligt 16 § först när matchen 
är slutförd.  

  
 Med undantag för förbundsbestraffning, får inte ledare bestraffas enligt ovan 

förrän det slutligt avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om eller om 
slutresultatet ska fastställas. 

 
 Ledare som till följd av avstängning, annat än förbundsbestraffning, avstått 

match som avbrutits, ska tills vidare – och till dess det slutligen avgjorts om 
matchen återupptas, ska spelas om eller om slutresultatet ska fastställas – anses 
ha verkställt avstängningen. 

 
 
20 § Spelande ledare  
  
 Om lagledare, tränare eller annan person med ledarfunktion avser att 

antecknas som spelare, ska vederbörande antecknas som spelande ledare på 
spelarförteckningen. 

 
 Spelande ledare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig två 

varningar under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match 
tills domaren lämnat spelplanen efter match, ska utvisas. 

 
 Spelande ledare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre 

varningar i olika matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings 
nästkommande match, i den match som den spelande ledaren är behörig att 
spela om inte annat framgår av detta kapitel. Även i övrigt omfattas spelande 
ledare, i tillämpliga delar, av bestämmelserna i 6 §.  

 
 En spelande ledare som gjort sig skyldig till förseelse som föranlett utvisning 

och/eller avstängning omfattas, förutom av bestämmelserna om bestraffning 
av spelare, även av 16 § andra – fjärde styckena.  

 
 Varning som spelande ledare ådrar sig räknas endast in under spelares 

ackumulering av varningar enligt 6 §. Dessa belastar således inte 
ackumulering av varningar för ledare enligt 16 §. 
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6 kap. – Förenings ansvar m.m. 
 
1 § Allmänt om förenings ansvar vid matcharrangemang 
 
 Särskilda tävlingsbestämmelser för Allsvenskan, Superettan och OBOS 

Damallsvenskan föreskriver vad som gäller avseende föreningars 
skyldigheter i samband med match i dessa serier.  

 
 Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive 

spelares, funktionärers, ledares och supportrars uppförande inom arenan 
under eller i samband med match.  

  
 Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och funktionärs 

arbetsmiljö, i samband med match. 
  
2 § Information till publik 
 
 Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka 

ordningsregler som gäller i samband med match.  
 
3 § Kontakt med domare vid match 
 
 Ledare, spelare eller annan person får inte inleda diskussion med domarna 

när dessa är kvar på spelplanen eller på väg från spelplanen till 
omklädningsrummet. Endast match- och säkerhetsdelegaten, 
domarinstruktören och matchsekreteraren har tillträdesrätt till domarnas 
omklädningsrum om inte domaren medger annat. 

 
  

4 § Bestraffningsansvar för ordningsstörning m.m. vid match  
 
 Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match 

inom arenan orsakat ordningsstörning genom att 
 
  olovligen avfyra raketer eller antända andra pyrotekniska pjäser, 
  kasta föremål som medfört personskada eller inneburit fara för 

personskada, 
  obehörigen beträda spelplanen eller område som gränsar till spelplanen 

och för vilket det genom stängsel eller skyltar eller på liknande sätt klart 
framgår att allmänheten inte har tillträde,  

  uppenbart obefogat kastat in föremål på spelplanen eller området mellan 
spelplanens begränsningslinjer och publikplatser, eller 

  på annat sätt uppträda våldsamt, hotfullt, förolämpande eller otillbörligt  
 kan åläggas påföljd enligt 5 §. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa 

dels att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att 
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motverka ordningsstörningen, dels att den och inte heller annars genom fel 
eller försummelse orsakat eller bidragit till ordningsstörningen. 

 
 Fel eller försummelse enligt ovan ska bland annat anses föreligga när 

föreningen inte 
 

• vidtagit nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att förebygga 
och avbryta användande av raketer, pyroteknik och andra otillåtna 
föremål, 

• vidtagit nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att förebygga 
och avbryta olovliga beträdanden av spelplanen eller andra områden 
till vilka allmänheten inte har tillträde, 

• vidtagit nödvändiga och proportionerliga åtgärder för att förebygga 
och avbryta våldsamt, hotfullt, förolämpande eller på annat sätt 
otillbörligt beteende från förenings spelare, funktionärer, ledare och 
supportrar. 

• bemannat anläggningen med erforderligt antal ordningsvakter och 
publikvärdar utifrån förväntat publikantal och risknivå på aktuell 
match, 

• när föreningen är gästande, bistått arrangerande förening med 
nödvändig information (exempelvis om kända ordningsstörare och 
risk för införande av förbjudna föremål) för att hindra 
ordningsstörningar, 

• vidtagit erforderliga åtgärder såsom arrangemangsavstängning 
respektive ansökan om tillträdesförbud mot kända ordningsstörare. 

 
 Även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan 

förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse 
eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar 
åläggas påföljd enligt 5 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande 
omständigheter föreligger. 

 
I fråga om våld mot funktionär och diskriminerande företeelser finns 
särskilda bestämmelser i 6 och 7 §§. 

  
5 §  Påföljd m.m. 
 
 Vid ansvar enligt 4 § får förening åläggas att till SvFF avseende förening i 

förbundsserierna och till SDF avseende förening i distriktsserierna erlägga en 
straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas senast inom fyra veckor från 
beslutsdagen. 

  
 Vid allvarliga fall får förening i stället för straffavgift enligt första stycket 

åläggas böter enligt 14 kap. RF:s stadgar. Vidare får förening åläggas 
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 att   spela en eller flera matcher på annan arena än förenings ordinarie 
hemmaplan,  

 att   spela en eller flera matcher utan åskådare, 
 att   spela en eller flera av förenings hemma- och bortamatcher med en 

eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett 
begränsat åskådarantal; undantaget föreningsstyrelse, för matchen 
erforderliga funktionärer samt representanter för media enligt 
gängse ackrediteringsrutiner, eller 

 att   sätta upp nät eller annat skydd framför läktarsektion.  
 

Förening får vidare ådömas annan påföljd som UEFA eller FIFA kan komma 
att besluta om med bindande verkan för nationsförbunden. 
 
I fråga om våld mot funktionär och diskriminerande företeelser finns 
särskilda bestämmelser i 6 och 7 §§. 
 

 
6 §  Våld mot funktionärer m.fl. 
 
 Om förenings ledare, spelare eller supportrar under eller i samband med 

match i tävling enligt seriemetoden brukat våld mot funktionär, ledare, 
supporter eller annan utomstående, eller mot spelare och våldet klart 
överstiger sådan fysisk kontakt som är en naturlig del av spelet, får 
föreningen åläggas högst nio poängs avdrag. Vid upprepade förseelser, eller 
i särskilt allvarliga fall, får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i. 
Föreligger särskilt försvårande omständigheter får därtill beslutas att laget 
inte får delta i seriespel nästkommande säsong. Påföljd får inte åläggas om 
föreningen kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt gällande 
tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom fel eller 
försummelse orsakat aktuell händelse. 

 
6 a § Fair Play-trappan 
 
 I distriktsserierna beslutar SDF om Fair Play-trappan ska tillämpas samt för 

vilka serier. SDF som tillämpar Fair Play-trappan ska följa de av SvFF 
fastställda föreskrifterna för användningen av denna.  

 
 SDF som tillämpar Fair Play-trappan enligt första stycket och i enlighet med 

fastställda föreskrifter har rätt att ådöma deltagande lag poängavdrag om 
maximalt nio poäng eller, i särskilt allvarliga fall, uteslutning. Beslutet ska 
avfattas skriftligen och innehålla uppgift om att beslutet får överklagas.  

  
 Beslut enligt andra stycket får överklagas i enlighet med vad som gäller för 

överklagande av beslut om tävlingsbestraffning enligt 7 kap. TB. 
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7 §  Diskriminerande företeelser m.m. 
  
 Om det under match genom ord eller handling förekommer rasistisk 

kränkning mot person eller grupp av personer, ska domaren stoppa matchen 
och en varning ska utfärdas till vid matchen närvarande personer. 
Förekommer rasistiska kränkningar även efter denna varning ska domaren 
avbryta matchen enligt 9 §. Om domaren beslutar att återuppta matchen och 
det även därefter förekommer rasistiska kränkningar ska domaren avbryta 
matchen och inte återuppta densamma samt anmäla frågan till 
Disciplinnämnden som prövar de sportsliga konsekvenserna av händelserna 
i enlighet med 10 §.  

 
 Den som under eller i samband med match genom ord eller handling 

uttrycker sig kränkande mot person eller grupp av personer eller visar 
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med 
anspelning på till exempel kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 
språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, ska 
anmälas till förbundsbestraffning. 

   
Förening, vars supportrar gör sig skyldiga till diskriminerade eller andra 
kränkande handlingar enligt ovan, får åläggas att spela en eller flera av 
föreningens hemmamatcher med en eller flera för åskådare stängda 
läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal. Därutöver får beslutas 
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare. Då förenings supportrar 
vid upprepade tillfällen gör sig skyldiga till diskriminerade eller andra 
kränkande handlingar enligt ovan, ska föreningen dessutom anmälas till 
förbundsbestraffning. 

 
Vid bestämmande av påföljd enligt tredje stycket ska som förmildrande 
omständigheter beaktas vad föreningen har gjort för att motverka aktuell 
händelse.  

 
8 §  Politiska budskap 
 

Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i 
matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn eller 
kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska 
anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett 
framställningsform (text, ljud, bild eller annat).  
Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match 
brutit mot denna bestämmelse kan åläggas påföljd enligt 5 §. Påföljd får inte 
åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt 
gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom fel eller 
försummelse orsakat ordningsstörningen.  
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9 § Avbruten match på grund av ordningsstörning 
 

Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten allvarligt 
äventyras på arenan på grund av ordningsstörning. Om spelet inte kan 
återupptas inom 20 minuter, får domaren besluta att matchen inte ska 
fullföljas vid detta tillfälle. Denna tid får dock förlängas om domaren, med 
hänsyn till omständigheterna, anser att det finns skäl till det. Om matchen 
inte fullföljs ska beslut ifråga om matchen prövas enligt 10 §. 

 

10 §  Konsekvenser av ordningsstörning som förorsakar avbruten match    
 
10.1 Tävling enligt seriemetoden 

 
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före 
speltidens slut eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen 
kan anses vara ansvarig, under pågående match i tävling enligt seriemetoden 
eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan 
genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska den icke felande 
föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 3-0, eller, om detta är mer 
fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts.  

 
 Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, utdelas inte 

poäng och båda lagen tilldelas 0-3 i målskillnad. 
  
 Om matchen inte kan genomföras på grund av åskådare eller annan, för 

vilka ingen av de berörda föreningarna kan anses vara ansvarig enligt första 
stycket, eller om det finns andra särskilda skäl, får i stället beslutas: 

 
- att matchen ska återupptas i enlighet med 4 kap. 19 §, 
- att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som 

slutresultat, eller 
- att matchen ska spelas om i sin helhet. 

 
 Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar 

i. Vid särskilt försvårande omständigheter får förenings lag uteslutas ur den 
serie laget deltar i redan vid den första förseelsen. Matcher som spelats av 
lag som uteslutits ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagets 
erövrade poäng och målresultat annulleras. Vid beslut om uteslutning av lag 
ska, såvida inte särskilda skäl föreligger, annullering av lagets poäng och 
målskillnad ske först när beslut om uteslutning vunnit laga kraft.  

  
 Samtliga händelser i match där resultat fastställs enligt första, andra eller 

tredje stycket eller match som spelas om i sin helhet annulleras, med 
undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10 och 18 §§.   
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10.2 Tävling enligt utslagsmetoden 
 
 Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före 

speltidens slut eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen 
kan anses vara ansvarig, under pågående match i tävling enligt 
utslagsmetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att 
matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska det 
felande laget uteslutas ur tävlingen. Om det finns särskilda skäl får förening 
medges fortsatt deltagande.  Om båda lagen anses vara ansvariga för att 
match avbrutits, beslutar respektive beslutande organ i frågan. 

 
10.3 Prövningsorgan 

 
Frågor enligt 10.1 och 10.2 prövas av behörigt bestraffningsorgan enligt 
7 kap. 

 
 
11 § Ekonomisk ersättning vid avbruten match 

 
 Då händelser som anges i 4 § föranleder att en match avbryts och återupptas 

en annan speldag får respektive beslutande organ besluta att förening åläggs 
att ersätta de omkostnader för resa och logi som förorsakats 
motståndarföreningen då matchen slutförts. 

 
 
12 §  Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare 
 
 Den som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inklusive men inte 

begränsat till, den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller 
symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av 
personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung 
eller religion, ska vägras tillträde till matcharena. Detsamma gäller den som 
önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller 
symbol liksom den som medför t.ex. rånarluva eller helt eller delvis täcker 
ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation (maskering) och som kan 
befaras utgöra fara för ordningsstörning. Detsamma gäller den som medför 
annat föremål som det på grund av särskilda omständigheter kan befaras ska 
användas som hjälpmedel vid brott.  

 
 Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär 

klädesplagg eller föremål som anges i föregående stycke, ska avvisas från 
arenan. 

 
 Den som försöker införa eller använda så kallad vuvuzela (lepata) på 

matcharenan får vägras tillträde till arenan eller avvisas från arenan. 
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13 § Arrangemangsavstängning 
 

SvFF, SDF och förening har rätt att på sakliga grunder förbjuda personer 
tillträde till sin matcharena. Förbudet kan avse en tid om högst tre år. Den 
anmälde ska ges tillfälle att yttra sig före beslutet. Beslutet ska avfattas 
skriftligen samt innehålla uppgift om att beslutet får överklagas.  
 
Beslut enligt första stycket får överklagas i enlighet med vad som gäller för 
överklagande av beslut om tävlingsbestraffning enligt 7 kap. Beslut från SDF 
eller förening vars representationslag deltar i en förbundsserie får överklagas 
till SvFF:s Disciplinnämnd, varvid överklagandeavgift ska erläggas och 
prövningstillstånd krävs för att Disciplinnämnden ska pröva beslutet. 
 
Om det slutliga beslutet om förbud av särskilda skäl inte kan avvaktas, får 
SvFF, SDF eller föreningen besluta att förbudet ska gälla tills vidare i 
avvaktan på att frågan avgörs slutligt.  
 
Beslut om avstängning som fattas av SvFF eller förening tillhörande 
förbundsserierna, får utsträckas till att omfatta samtliga matcharenor som 
nyttjas av föreningarna i förbundsserierna och Svenska Cupen samt arenor 
där förbundsserielag spelar träningsmatcher och arenor där landskamper 
spelas i Sverige. 
 
SvFF:s Disciplinnämnd handlägger som första instans ärenden där SvFF ska 
pröva om en person ska förbjudas tillträde till matcharena/matcharenor. 
 

 
14 § Tillträdesförbud m.m. 

Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt 
att stänga av ordningsstörare genom arrangemangsavstängning enligt 13 § 
och, såvida inte polisen gjort anmälan, att ansöka om åtgärder enligt lag 
(2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Denna skyldighet 
avser endast åtgärder mot ordningsstörare som föreningen ansvarar för 
enligt SvFF:s tävlingsregler. Föreningen ska även, i den mån det är möjligt, 
vidta övriga nödvändiga åtgärder för att motverka att inträffad 
ordningsstörning upprepas vid kommande matcher. 

 
 
15 §  Doping 
 
15.1 Allmänt 
 
 Doping är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente och 

FIFA:s antidopingregler. Vid konflikt mellan reglementet och FIFA:s 
antidopingregler har i förekommande fall de sistnämnda reglerna företräde. 
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15.2 Tävling enligt seriemetoden 
 

I seriematch, i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler 
mot doping spelar, erhåller den icke felande föreningen tre poäng. Som 
målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är 
fördelaktigare för den icke felande föreningen, 3-0. 

I seriematch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för 
brott mot RF:s regler mot doping fråntas båda föreningarna erhållna poäng 
och tilldelas resultatet 0-3. 

15.3 Tävling enligt utslagsmetoden 

I match som ingår i tävling som spelas enligt utslagsmetoden, i vilken två 
eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping spelar, ska 
felande förening uteslutas ur tävlingen. 

I utslagsmatch där båda föreningar haft två eller fler spelare som dömts för 
brott mot RF:s regler mot doping beslutar respektive beslutande organ i 
frågan.  

 
16 §  Matchfixning och otillåten vadhållning 
 
 I fråga om otillåten vadhållning samt manipulation av fotbollsidrott gäller 

Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av 
idrottslig verksamhet (Matchfixningsreglementet). För att tydliggöra 
innebörden av vadhållningsförbudet i Matchfixningsreglementet har 
respektive specialidrottsförbund getts rätt att föreskriva vad som utgör 
samma serie i de idrotter som administreras av förbundet. Inom 
fotbollsidrotterna (fotboll, futsal och beach soccer) ska med match inom 
samma serie förstås matcher i samma seriegrupp, matcher inom ett kvalspel 
samt matcher inom en nedflyttnings- eller slutspelsserie. Därtill ska med 
matcher inom samma serie förstås matcher i en cuptävling. 

 
 Den som inte omfattas av reglementet får förbjudas tillträde till matcharena 

under viss tid eller all framtid. Disciplinnämndens beslut i sådant ärende får 
överklagas till Överklagandenämnden.  

 
 
17 §  Misskreditering av fotbollens organisationer 
 

Spelare, föreningsföreträdare eller funktionär som offentligen i tal eller skrift 
eller på annat sätt allvarligt misskrediterar FIFA, UEFA, SvFF och till SvFF 
anslutna organisationer kan ådömas straffavgift eller anmälas till 
förbundsbestraffning. 
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18 § Obehörig spelare 
 
18.1 Tävling enligt seriemetoden 
  
 I seriematch, i vilken obehörig spelare spelat, erhåller den icke felande 

föreningen tre poäng. Som målresultat i matchen räknas det uppnådda 
resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den icke felande föreningen,  
3-0. Om det föreligger särskilda skäl, såsom att förening medvetet använt 
obehöriga spelare i syfte att undvika att lämna w.o. eller om förening vid 
upprepade tillfällen låtit en eller flera obehöriga spelare delta, får felande 
förening därtill uteslutas ur den serie laget deltar i. 

 
 Förening vars lag vid upprepade tillfällen låtit en eller flera obehöriga 

spelare delta i distriktsseriematch får av berört SDF uteslutas ur den serie 
laget deltar i.   

 
 I seriematch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga fråntas 

båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas 0-3 i målskillnad. 
 
 I de fall spelare varit obehörig p.g.a. avsaknad av registrering för aktuell 

förening ska dock, om spelaren senast på tredje dagen efter erhållen 
anmaning i samband med kontroll av spelares behörighet registreras av 
föreningen, poängförlust dömas endast för den sista av de matcher där 
spelaren vid förseelsens påtalande spelat. 

 
 Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag, 

bestående i exempelvis föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i 
föreningens medlemsmatrikel, föreningens underlåtenhet att anteckna 
spelaren på spelarförteckningen eller då spelaren deltog i spel som amatör 
trots krav på spelaravtal, eller om andra särskilda skäl föreligger ska 
fastställande av resultatet 0-3 ersättas med att den felande föreningen åläggs 
straffavgift om högst 25 000 kr. 

 
 Samtliga händelser i match där resultat fastställs till 0-3 enligt ovan 

annulleras, med undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10-
18 §§.   

 
 
18.2  Tävling enligt utslagsmetoden 
  
 Om obehörig spelare deltagit för förening i match som ingår i tävling som 

spelas enligt utslagsmetoden ska felande förening uteslutas ur tävlingen.  
 
 I utslagsmatch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga 

beslutar respektive beslutande organ i frågan. 
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Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag, 
bestående i exempelvis föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i 
föreningens medlemsmatrikel, föreningens underlåtenhet att anteckna 
spelaren på spelarföreteckningen eller om andra särskilda skäl föreligger ska 
den felande föreningen istället för att uteslutas ur tävlingen åläggas 
straffavgift om högst 25 000 kr. 

 
 Samtliga händelser i match där resultat fastställs till 0-3 enligt ovan 

annulleras, med undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10-
18 §§.   

 
19 § Ospelad match  
 
 SDF har rätt att i ospelad match i distriktsserierna besluta att inga poäng eller 

mål ska tilldelas något av de berörda lagen eller att båda lagen ska tilldelas 
noll poäng och 0-3 i målskillnad.  

 
 
20 § Räkenskapsår m.m. 
 
 Förenings räkenskaps- och verksamhetsår ska följa kalenderåret. 
 
 Förenings årsmöte ska hållas senast den 30 april med undantag av förening i 

Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan som ska hålla årsmöte 
senast den 15 mars. 

 
 Förening i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan ska årligen 

senast den 31 mars till SvFF lämna skriftlig uppgift om styrelse, 
firmatecknare och revisorer samt kansliadress. Övriga föreningar i 
förbundsserierna ska årligen senast den 30 april till SvFF lämna skriftlig 
uppgift om styrelse, firmatecknare och revisorer samt kansliadress. 

 
 Förening i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan, som 

bedriver delar av sin verksamhet i aktiebolag, stiftelse eller inom ramen för 
annan juridisk person, ska årligen senast den 31 mars inrapportera detta till 
SvFF. Övriga föreningar i förbundsserierna, som bedriver delar av sin 
verksamhet i aktiebolag, stiftelse eller inom ramen för annan juridisk person, 
ska årligen senast den 30 april inrapportera detta till SvFF. 

 
 I fråga om årsredovisning m.m. för föreningarna i Allsvenskan, Superettan 

och OBOS Damallsvenskan finns särskilda bestämmelser i SvFF:s 
Reglemente för Elitlicensen.  

 
 Räkenskaperna för föreningarna i Ettan och Elitettan ska följa en av 

Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan och föreskrivna 
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redovisningsregler, vilka återfinns i SvFF:s Reglemente för Elitlicensen samt 
tillhörande anvisningar avseende Elitlicensens ekonomikriterier.  

 
 Förening i Ettan och Elitettan ska ha minst en godkänd eller auktoriserad 

revisor. 
 
 Varje år senast den 30 april ska förening i Ettan och Elitettan till SvFF ge in 

den av årsmötet, styrelsen och revisorerna godkända 
årsredovisningen/årsbokslutet, inklusive förvaltningsberättelse och 
revisionsberättelse. Samtidigt ska budget för kommande verksamhets- och 
räkenskapsåret samt det av SvFF fastställda formulär angående ekonomisk 
rapportering avseende det gångna verksamhets- och räkenskapsåret ges in 
till SvFF.  
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7 kap. – Handläggning av ärenden 
 
1 § Allmänt om tillämpliga regler 
 

I detta kapitel regleras hur tävlings- och bestraffningsärenden ska 
handläggas.  
 
I 14 kap. RF:s stadgar finns bestämmelser som reglerar handläggningen av 
ärenden om förbundsbestraffning. Bestämmelserna om förbundsbestraffning 
är tillämpliga även på förseelser som begåtts i samband med tävlingar och 
träningsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF. 
 
I 15 kap. 2 § RF:s stadgar finns bestämmelser om överklagande av SvFF:s 
beslut i tävlingsbestraffnings- eller tävlingsärende. 
 
I 53–55 §§ SvFF:s stadgar finns bestämmelser om Disciplinnämndens och 
Överklagandenämndens prövning i förbunds- och 
tävlingsbestraffningsärenden. 

 
 
 
2 § Tävlingsstyrelse 
 
 SvFF:s TK är tävlingsstyrelse avseende förbundstävlingarna och kval till 

dessa tävlingar, undantaget kval till div. 1, damer.  
 

TK har rätt att delegera beslutanderätten i vissa av kommittén fastställda 
tävlingsärenden. Beslut fattat enligt delegation får överklagas hos TK inom 
två veckor från den dag beslutet meddelats. 

 
I principiellt viktiga frågor, såsom vissa arenafrågor, får TK hänskjuta ett 
tävlingsärende till Förbundsstyrelsen för prövning i första instans. 

Uppstår tvekan om vilket organ som ska ta upp ett ärende till prövning ska 
SvFF:s TK, efter SvFF:s Disciplinnämnds yttrande, besluta om vilket av dessa 
organ som ska besluta i ärendet. 

 
SDF beslutar vilket organ som är tävlingsstyrelse i fråga om distrikts-
tävlingarna.  
 
 

3 § Bestraffningsorgan 
  

SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i förbundsserierna dels i ärenden om 
tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, dels i ärenden om 
förbundsbestraffning. Ärenden enligt 1 kap. 4 § fjärde stycket ska prövas av 
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SvFF:s Disciplinnämnd som första instans. Ytterligare bestämmelser om 
Disciplinnämnden finns i 53 § SvFF:s stadgar. 

  
I fråga om distriktstävlingar beslutar berört SDF dels i ärenden om 
tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, dels i ärenden om 
förbundsbestraffning. 
 

4 § Rätt att initiera tävlingsärende 
 

Den som är berörd av saken får begära prövning av tävlingsärende enligt 
förevarande bestämmelser.  
 
Tävlingsstyrelse får, i syfte att skydda en tävlings sportsliga integritet, på 
eget initiativ ta upp ett tävlingsärende till prövning. 

 
 
5 § Rätt att initiera tävlingsbestraffningsärende 

 
Endast den som är berörd, eller den som av SvFF eller SDF fått särskild rätt 
att föra talan i tävlingsbestraffningsärende, får anmäla förseelse till 
tävlingsbestraffning. I fråga om obehörig spelare eller matchresultats 
giltighet, anses förening vars lag deltar i den aktuella seriegruppen eller, om 
utslagsmetoden tillämpas, tävlingen vara berörd.  

  
 Om det föreligger synnerliga skäl får den som av SvFF eller SDF fått särskild 

rätt att föra talan i tävlingsbestraffningsärenden, med undantag från vad som 
följer av 18 och 19 §§, anmäla förseelser till tävlingsbestraffning oavsett när 
och på vilket sätt de bestraffningsgrundande omständigheterna kommit till 
vederbörandes kännedom. 

 
6 § Prövning av domares beslut  
 

Domares beslut i fakta som rör spelet, såsom om ett mål har gjorts eller 
matchens resultat, är slutgiltiga och får inte föranleda omspel eller på annat 
sätt ändras, utöver vad som följer av andra stycket nedan. Om det finns 
synnerliga skäl får tävlingsstyrelsen, på ansökan av berörd förening, i fråga 
om andra domarbeslut besluta att match ska spelas om i dess helhet.  
  
Om domarbeslut är uppenbart felaktigt, såsom varning eller utvisning 
uppenbart utdelad till fel spelare eller ledare, får de disciplinära 
konsekvenserna av beslutet, på ansökan av berörd spelare, ledare eller 
förening, ändras i efterhand av, såvitt avser förbundstävlingar, 
Disciplinnämnden samt, såvitt avser distriktstävlingar, av SDF-styrelse, eller 
av SDF-styrelse utsett särskilt organ. Prövningen av om ett domarbeslut är 
uppenbart felaktigt utgör ett tävlingsbestraffningsärende. 

 

Ansökan enligt ovan ska ha kommit in till berört beslutsorgan inom fem 
dagar från matchdagen för att kunna prövas. 
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7 § Anmälans innehåll, m.m. 
 
 Anmälan i tävlingsärende och tävlingsbestraffningsärende ska vara skriftlig 

och vara undertecknad av anmälaren eller innehålla annan tillförlitlig 
identifikation av denne. Anmälan ska innehålla ett tydligt yrkande och 
skälen för detta yrkande samt eventuell bevisning som åberopas. 

 
 Anmälan om obehörig spelare, matchresultats giltighet eller prövning av 

domares beslut enligt 7 kap. 6 § TB ska åtföljas av avgift om 2 000 kr. Vid 
prövning av anmälan om obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska 
avgiften återbetalas om anmälan bifalls och den felande föreningen åläggs 
därvid en administrationsavgift om 2 000 kr. Vid prövning av domares 
beslut enligt 7 kap. 6 § TB ska avgiften återbetalas om anmälan bifalls. 
 
Om anmälan är ofullständig får beslutande organ förelägga anmälaren att 
inom viss tid komplettera anmälan. 

 
8 § Anmälan om spelplans storlek m.m. 
 

Anmälan i fråga om spelplanens storlek, domares behörighet, materiel eller 
anordningar vid tävlingsplatsen ska, såvida inte särskilda skäl föreligger, 
avvisas om inte berörd förening före matchen till domaren skriftligen 
meddelat sin avsikt att ge in anmälan. 

   
  

9 § Skyndsam handläggning 
 

 Tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden ska behandlas skyndsamt. 
 
 
10 § Ombud 
 

Part får anlita ombud. Ombud ska på begäran av behörigt beslutande organ 
styrka sin behörighet genom fullmakt. 

 
 
11 § Yttrande, m.m.  
  

 Berörd part ska ges tillfälle att yttra sig över anmälan. Om det inte finns 
särskilda skäl, ska sådant yttrande ges in senast inom fem dagar från det att 
parten fick del av anmälan.  

 
 Upptagning av rörliga bilder som åberopas som bevismaterial i ett tävlings-, 

tävlingsbestraffnings- eller förbundsbestraffningsärende ska ges in till 
vederbörande beslutsorgan.  

 
 Handling i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende ska ges in till 

vederbörande beslutsorgan upprättad på, eller översatt till, svenska eller 
engelska, såvida inte synnerliga humanitära skäl föreligger.  
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12 § Muntlig förhandling 
 
 Beslutande organ får besluta att muntlig förhandling ska hållas. Samtliga 

parter ska kallas till sådan förhandling. Part får närvara genom ombud. 
 
 

13 §  Överklagande  
 
   

13.1 Rätt att överklaga 
 

 Beslut i tävlings- och tävlingsbestraffningsärende får överklagas av berörd 
part och av den som av SvFF eller SDF fått särskild rätt att föra talan i sådana 
ärenden.  

 
13.2 Överklagandets innehåll, m.m. 

 
Överklagande ska vara skriftligt och vara undertecknad av klaganden eller 
innehålla annan tillförlitlig identifikation av denne. 
 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som 
begärs och skälen för den begärda ändringen.  

 
13.3 Överklagandetid  
 

 Överklagande ska ha kommit in till det högre prövningsorganet senast inom 
två veckor från den dag då beslutet meddelades. 

 
 Överklagande av beslut i ärende i fråga om obehörig spelare eller match-

resultats giltighet, och som avser en förenings två sista matcher i en tävling 
eller kvalspelsmatch, ska dock ske senast inom tre dagar från det att beslutet 
meddelades. 

 
  Om klaganden styrker att överklagandetiden inte har kunnat iakttas ska 

överklagandet tas upp till prövning trots att det inkommit till prövnings-
organet först efter överklagandetidens utgång. 

 
13.4 Överklagandeavgift  

 
 Överklagande av beslut i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende ska 

åtföljas av en avgift om 1 000 kr. Om avgift inte betalas ska överklagandet 
avvisas. Om prövningstillstånd beviljas eller om annars överklagandet helt 
eller delvis bifalles ska avgiften återbetalas. SDF får besluta att denna avgift 
inte behöver erläggas vid överklagande till SDF-styrelsen eller av SDF-
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styrelsen för ändamålet utsett särskilt organ. Den som av SvFF eller SDF getts 
särskild rätt att föra talan i dessa ärenden ska inte betala avgift. 

13.5 Överklagande av SDF-organs beslut 
 

SDF:s beslut i förbundsbestraffningsärenden får överklagas till SvFF:s 
Disciplinnämnd. Prövningstillstånd krävs för att Disciplinnämnden ska pröva 
SDF:s beslut  

• att avvisa eller lämna en anmälan utan bifall, eller 
• om tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad alternativt 

fyra tävlingstillfällen.  
   
  SDF-organs beslut i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende får överklagas 

till av SDF:s årsmöte vald nämnd, SDF-styrelsen eller av SDF-styrelsen särskilt 
utsett organ. SDF får dock i deras stadgar föreskriva att tävlings- eller 
tävlingsbestraffningsärende ska prövas i endast en instans av ett SDF-organ, 
vars beslut får överklagas till SvFF enligt vad som anges i tredje och fjärde 
styckena nedan. 

   

   SDF-styrelses, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ, beslut i ärende om 
tävlingsbestraffning får överklagas till SvFF:s Disciplinnämnd. För att 
Disciplinnämnden ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövnings-
tillstånd.  

   

  SDF-styrelses, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ, beslut i tävlings-
ärende får överklagas till SvFF:s TK. För att SvFF:s TK ska ta upp ett ärende 
till prövning krävs prövningstillstånd. Frågan om prövningstillstånd får 
avgöras av TK:s ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot. 

 
13.6  Överklagande av SvFF-organs beslut 
 

 SvFF:s Disciplinnämnds beslut i förbundsbestraffningsärenden får överklagas 
till Riksidrottsnämnden (RIN). 

 
 SvFF:s Disciplinnämnds beslut i ärende om tävlingsbestraffning får över-

klagas till SvFF:s Överklagandenämnd. För att Överklagandenämnden ska ta 
upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd.  

 
  SvFF:s TK:s beslut i tävlingsärenden får överklagas till 

Överklagandenämnden. För att Överklagandenämnden ska ta upp ett ärende 
till prövning krävs prövningstillstånd.  

 
Överklagandenämndens beslut, respektive Förbundsstyrelsens beslut i 
tävlingsärende som hänskjutits av TK enligt 7 kap. 2 § tredje stycket, får 
överklagas till RIN.  
 

 



7 kap. – Handläggning av ärenden 
 

 73 

13.7 Överklagande av SDF:s representantskaps beslut 
 
  Beslut av SDF:s Representantskap får överklagas till SvFF:s TK. För att SvFF:s 

TK ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Frågan om 
prövningstillstånd får avgöras av TK:s ordförande eller vice ordförande samt 
en annan ledamot.  

 
  SvFF:s TK:s beslut får överklagas till Överklagandenämnden. För att 

Överklagandenämnden ska ta upp ett ärende krävs prövningstillstånd.  
 
13.8 Prövningstillstånd 

   
  Prövningstillstånd får meddelas av prövningsorgan endast om det är av vikt 

för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas, eller om det finns 
synnerliga skäl för en sådan prövning såsom att det förekommit grovt formfel 
vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan 
stöd i gällande regler och bestämmelser. 

 
14 § Omprövning 
 

Om beslutsorgan fattat ett beslut i ett tävlings- eller tävlingsbestraffnings-
ärende som är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter, får 
beslutsorganet ändra beslutet om det kan ske utan att det blir till nackdel för 
parterna i ärendet. Sådan omprövning får inte ske när det ursprungliga 
beslutet överklagats. 

 
 

15 § Beslutsförhet 
 

Såvida inte annat är särskilt föreskrivet ska minst tre ledamöter delta när 
SvFF:s TK fattar beslut i tävlingsärenden.  
 
När beslut fattas i tävlingsbestraffningsärenden ska fyra ledamöter delta.  

 
SDF har rätt att föreskriva att när beslut fattas i tävlings- och 
bestraffningsärenden ska minst tre ledamöter delta.  

 
 
16 § Jäv 
 

Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket ledamoten 
själv eller ledamotens organisation är part, eller av vars utgång ledamoten 
eller ledamotens organisation kan vara beroende, eller i vars handläggning 
inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare deltagit, eller i vilket ledamoten 
på annat sätt får anses vara jävig. 

 
Varje ledamot är själv skyldig att anmäla att ledamoten är jävig eller att 
ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas. 
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17 § Inhibition 
  

Begäran om inhibition av beslut i tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden, 
det vill säga att beslut tillsvidare i avvaktan på slutlig prövning inte ska gå i 
verkställighet, kan ges in till den i beslutet angivna överklagandeinstansen. 
Angiven beslutsförhet avser även beslut om inhibition.  

  

Inhibitionsmöjlighet ska tillgripas endast när det är sannolikt att det 
överklagade beslutet kommer att ändras. Avslag på begäran om inhibition kan 
överklagas till den i beslutet angivna överklagandeinstansen.  

  

Överklagandeinstans har rätt att på egen begäran besluta om inhibition. 
 
18 § Preskription 
 

Straffavgift eller annan tävlingsbestraffning får inte åläggas någon, om inte 
förseelsen anmälts senast inom två månader från det att förseelsen begicks 
eller blev känd. 

 

Tävlingsärenden får inte bli föremål för prövning senare än ett år från det att 
det aktuella sakförhållandet ägde rum, såvida inte annat föreskrivits.  

 

Undantag från bestämmelserna ovan gäller vid prövning av ärenden om 
nedflyttning i seriesystemet enligt 2 kap. 24 § som grundar sig på en förenings 
grova åsidosättande av vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd 
omfattning underlåta att betala skatter och allmänna avgifter eller på att en 
förening, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till 
ekonomiska eller andra oegentligheter som allvarligt skadat idrottens 
anseende. Ett sådant ärende får inte tas upp till prövning senare än sex 
månader efter det att domstols eller annan myndighets dom eller beslut 
vunnit laga kraft. 
 
Anmälan om obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska ha inkommit 
till behörigt organ senast inom fem dagar från matchdagen för att kunna 
prövas. Anmälan avseende en förenings två sista matcher i en tävling samt 
match i kvaltävling ska för att vara giltig inlämnas närmast följande vardag 
efter matchdagen. 

 
19 §  Ändring av poäng och målresultat 

 
Ändring av poäng och målresultat får inte göras senare än 14 dagar efter 
tävlingens sista match. Undantag får göras om handläggningen av ett sådant 
ärende påbörjats senast fem dagar efter tävlingens sista match. 
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20 § Tvister 
 

Tvister angående spelaravtal eller annan avtalstvist mellan förening, spelare, 
ledare och funktionär får inte väckas vid allmän domstol utan ska hänskjutas 
till avgörande av SvFF:s Skiljenämnd. 
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Representationsbestämmelser år 20232 
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda 
representationsbestämmelser. Nedanstående representationsbestämmelser som 
beslutats av SvFF:s Representantskap träder i kraft den 256 november 20212. 

Begrepp 
  
I dessa bestämmelser betyder:  
 
Amatör: Spelare som inte uppbär någon ersättning från en förening eller spelare som 
under ett kalenderår uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån som 
uppgår till mindre än 10 000 kr. 
 
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart, eller som byts av, och som 
vid ett obegränsat antal tillfällen kan bytas mot annan spelare på planen.  
 
Avtalslös professionell spelare: Spelare som varit professionell men vars spelaravtal 
med förening löpt ut eller slutat gälla av annat skäl. 
 
Behörig spelare: Spelare som är registrerad, spelklar och i övrigt har rätt att 
representera förening i enlighet med SvFF:s och FIFA:s tävlings- och spelregler. 
 
Bindande match: Tävlingsmatch som anordnas av eller har tillstånd från SvFF eller 
SDF.  
  
Blankettanmälan: Övergångsanmälan i form av pappersblankett som köps hos SvFF 
eller SDF.   
 
Bryggövergång: Två på varandra följande övergångar (nationella eller 
internationella) rörande samma spelare, där övergångarna har samband med 
varandra och registrering till följd av den första övergången sker i syfte att kringgå 
gällande regelverk och lagar, och/eller att missleda andra fysiska eller juridiska 
personer. 
 
Deltagande: Spelare som upptagits på spelarförteckningen som deltagare från 
matchstart har deltagit när match inleds. Ersättare har deltagit om spelaren byts in. 
Avbytare har deltagit oavsett om spelaren byts in eller inte. 
 
Distriktsserie: Serier som anordnas av SDF. 
 
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF anordnade tävlingar.  
 
Elektronisk övergångsanmälan: Övergångsanmälan som registreras elektroniskt i 
FOGIS. 
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Ersättare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett enda 
tillfälle kan bytas mot annan spelare på planen. 
 
FIFA: Det internationella fotbollförbundet Federation Internationale de Football 
Association.  
 
FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem): Administrativ databas 
innehållande uppgifter om SvFF:s och SDF:s verksamhetsområden. 
 
Frimånad för amatörer: Period fr.o.m. den 15 november t.o.m. den 15 december. 
 
Förbundsserie: Serier anordnande av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar, OBOS 
Damallsvenskan – div. 1, damer, samt F17, P16, P17 (Allsvenskan och div. 1) och P19 
(Allsvenskan, Superettan och div. 1)). 
 
Förbundsstyrelsen: SvFF:s Styrelse. 
 
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SvFF anordnade tävlingar. 
 
Förening: Ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och som är medlem i 
SvFF.  
 
Förmedlare: En fysisk eller juridisk person som, mot eller utan ekonomisk ersättning, 
biträder spelare, tränare eller förening vid förhandling om anställningsavtal, biträder 
förening vid förhandling om spelarövergång, introducerar spelare eller förening för 
motpart i syfte att initiera en spelarövergång eller på annat sätt verkar för att skapa 
förutsättningar för en spelarövergång. 
 
 
IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SvFF:s stadgar, upplåtit 
rätten att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet.  
 
ITC (Internationellt transfercertifikat): Dokument som utfärdas av spelarens 
senaste nationsförbund i samband med en internationell övergång.  
 
Nyregistrering: Registrering av spelare som tillhör förening men som inte är 
registrerad i FOGIS. 
 
Professionell spelare: Spelare som under ett kalenderår från förening uppbär lön 
eller annan inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 
10 000 kr.  
 
Professionell tränare: Tränare som under ett kalenderår från förening uppbär lön 
eller annan inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 10 000 
kr. 
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Registrering: Administrativt införande i FOGIS av uppgift i fråga om spelare. 
 
Registreringsperioder för professionella: Perioder under tiden fr.o.m. den 8 januari 
t.o.m. den 31 mars respektive såvitt avser damer fr.o.m. den 3 augusti t.o.m. den 31 
augusti och såvitt avser herrar fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 11 augusti.  
 
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar respektive damer. 
 
Representationsserie: Serie där förenings representationslag och, om SDF så 
beslutat, andralag deltar. 
 
RF: Sveriges Riksidrottsförbund. 
 
SDF: Specialidrottsdistriktsförbund.  
 
Spelklarhet: Rätt för spelare att efter övergång eller annan registreringsåtgärd, och 
som i övrigt är behörig, delta i tävlingsmatch för sin nya förening. 
 
Spelaravtal: Av SvFF upprättat skriftligt obligatoriskt standardkontrakt endast för 
professionella spelare. 
 
Spelarpass: Uppgifter, inom ramen för spelarregistret, om spelarens innevarande 
och tidigare föreningar med angivande av datum för respektive registrering.  
 
Speltermin: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 
1 november – 28 februari. 
 
Speltillstånd: Av SvFF medgiven spelklarhet för en spelare som genomfört en 
internationell övergång.  
 
SvFF: Svenska Fotbollförbundet.  
 
Säsong: Period fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. 
 
TK: Tävlingskommitté. 
 
Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch. 
 
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. 
 
Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt övriga 
reglementen, spelregler, föreskrifter och anvisningar hänförliga till 
tävlingsverksamhet inom fotbollsidrotterna. 
 
UEFA: Det europeiska fotbollförbundet Union des Associations Européennes de 
Football. 
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Underårig: Person som inte fyllt 18 år.  
 
Övergångsanmälan: Anmälan, elektronisk eller blankett, som används vid spelares 
övergång till ny förening.  
 
Övergångsanmälan express: Övergångsanmälan som används i syfte att förklara 
spelklarhet vid snarast möjliga tidpunkt. 
 
Övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet: Övergångsanmälan för spelare 
vars förening upphör med all fotbollsverksamhet eller som bedriver begränsad 
verksamhet, vilket medför att spelaren inte ges möjlighet att aktivt utöva fotboll.  
 
Övergångstid: Period från övergångsanmälan till spelklarhet, i enlighet med vad 
som närmare föreskrivs i dessa bestämmelser.  
 
Överårig spelare: Barn- och ungdomsspelare som till följd av sin ålder inte får delta i 
en åldersbegränsad tävling.  
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1 kap. – Inledande bestämmelser  
 

1 §  Omfattning 

 Dessa bestämmelser reglerar spelares behörighet att delta i organiserad 
fotboll, registrering av spelare och spelares övergång mellan föreningar. De 
reglerar även relationen mellan förening och professionella tränare. 

 

2 § Spelarregister 

 Vid registrering införs spelare i spelarregistret i FOGIS.  

 Registreringen gäller tills vidare. Det åligger förening att fortlöpande 
upprätthålla korrekta uppgifter om spelares registrering i FOGIS. 

 I registret ska föras spelarpass med uppgifter om föreningar som spelare 
varit registrerad för fr.o.m. det kalenderår spelaren var 12 år. 

 Förening ska före registrering inhämta spelarens skriftliga medgivande. 
Medgivandet ska förvaras hos föreningen och, på begäran, insändas till 
SvFF.   

 Om inte annat anges i förevarande bestämmelser administrerar SvFF 
spelarregistret inom ramen för FOGIS.  

  

3 § Registrering av spelare 

Från och med det kalenderår en spelare fyller 12 år ska spelaren vara 
registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande 
match.  

En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid 
varje givet tillfälle. Spelare får även vara registrerad som futsalspelare enligt 
tävlingsbestämmelser för futsal samt delta i beach soccer enligt vad som är 
särskilt föreskrivet om detta. 

 Registrerad spelare är antingen amatör eller professionell. Spelare som inte 
fyllt 15 år får endast registreras som amatör. 

 

4 § Undantag från bestämmelserna 

På ansökan av berörd part får SvFF:s TK medge undantag från dessa 
bestämmelser, såvida inte annat särskilt föreskrivs. 
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5 § Registrering och övergång av barn och ungdom 

Utöver vad som följer av 1 kap. 3 § får förening registrera spelare t.o.m. det 
kalenderår spelaren fyller 11 år. SDF får föreskriva särskilda krav på 
registrering t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 11 år till följd av hantering 
av matchrapporter i FOGIS. Avsteg från sådan föreskrift får inte föranleda 
tävlingsbestraffning.   
 
Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en 
förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom 
dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, 
medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom 
samma speltermin.  

 
 
6 § Internationellt samarbete om barn- och ungdomsfotboll m.m. 
 

Förening med juridisk, ekonomisk eller annan anknytning till en 
fotbollsakademi med verksamhet i Sverige är skyldiga att till SvFF lämna 
uppgifter om samtliga underåriga spelare som deltar i akademins verksamhet. 

 
SvFF ska försäkra sig om att samtliga fotbollsakademier som saknar juridisk, 
ekonomisk eller annan koppling till en förening: 

 a) bedriver verksamhet i en förening som deltar i det nationella 
seriesystemet, och att samtliga spelare rapporteras till eller registreras 
hos SvFF, eller 

 b) rapporterar samtliga underåriga spelare som deltar i träning hos 
fotbollsakademin.  

 
SvFF ska föra register innehållande namn och födelsedatum över de 
rapporterade underåriga spelarna.  

 
Genom att rapportera till SvFF förbinder sig samtliga spelare och 
fotbollsakademier att spela fotboll i enlighet med FIFA:s spelregler och att 
respektera och främja fotbollens etiska principer.  

 
FIFA kan, i enlighet med sina disciplinregler, bestraffa dem som handlar i 
strid med förevarande paragraf. 

 
Förening som har ett stadigvarande samarbete om barn- och ungdomsfotboll 
med förening i annat nationsförbund ska lämna uppgifter om detta samarbete 
till SvFF.  
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Förening som i annat nationsförbund organiserar ett tillfälligt träningsläger 
eller fotbollsskola för barn- eller ungdomsspelare som inte tillhör föreningen 
ska lämna uppgifter om detta samarbete till det berörda nationsförbundet.  

 
 
7 §  Försäkring 

 Spelare är genom sin registrering försäkrad i samband med sitt 
fotbollsidrottsutövande i enlighet med särskilt utfärdade 
försäkringsbestämmelser.  

 
8 § Otillåtet inflytande och ägande 
 
 Förening får inte träffa överenskommelse som ger annan förening eller tredje 

part rätt att påverka föreningens självständighet ifråga om beslutanderätt om 
sportslig prestation, spelares arbetsvillkor eller övergång till ny förening. 
Detta förbud gäller även överenskommelser som innebär att spelare inte får 
delta i vissa matcher, t.ex. match mot förening som spelaren tidigare har 
representerat.  

 
 Förening och spelare får inte träffa överenskommelse som ger tredje part rätt 

att, helt eller delvis, ta del av framtida ersättning för en spelare som övergår 
till en ny förening, eller som ger tredje part annan rätt i förhållande till en 
framtida spelarövergång eller övergångsersättning.  

 
 Med tredje part avses annan part än den spelare som övergår till ny förening, 

de två berörda föreningarna vid en spelarövergång, eller föreningar där 
spelaren tidigare varit registrerad.  

 

9 § IdrottsAB  

Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB 
såvida inte annat anges. 

 

10 § Spel i bindande match 

 Spelare som upptagits på spelarförteckning anses ha representerat 
föreningen i bindande match endast efter deltagande.  

 Avbruten match som ska spelas om ska inte anses bindande för de spelare 
som deltagit i den avbrutna matchen.  

 W.o.-match ska inte anses bindande för de spelare som utsetts att delta i 
matchen.  
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 Avbruten match som inte spelas om ska anses vara bindande match för de 
spelare som deltagit. Avbruten match som återupptas ska anses vara 
bindande match först när matchen slutförs. 

 Match i vilken obehörig spelare spelat ska anses vara bindande för de 
behöriga spelare som deltagit i matchen. 

 Spelares deltagande i match med stöd av föreningssamarbete enligt 2 kap 7 § 
eller 3 kap. 13 § anses vara bindande match för den förening i vilken 
spelaren är registrerad.  

  

11 §  Hantering av tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden 

Tävlingsärenden och ärenden om tävlingsbestraffning rörande tillämpningen 
av dessa bestämmelser prövas i enlighet med SvFF:s Tävlingsbestämmelser.  

SvFF:s TK har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa 
bestämmelser. 

 

12 § Representationsrätt inom egen förening (representationslag och andralag) 

SDF har rätt att avseende distriktsserierna föreskriva vad som gäller för 
spelares deltagande i annat lag än representationslaget i spelarens förening. 

 

13 § Motionsfotboll 

Förbundsstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter om förutsättningarna 
för motionsfotboll. 
 
 

14 §  Åldersdispenser 

 
SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina 
distriktstävlingar. Beviljad dispens överförs automatiskt till andra nationella 
tävlingar (dock inte SM-tävlingar) och internationella tävlingar under 
förutsättning att respektive arrangör tillåter dispenser för överåriga. 
 
 
 
 
 
 

 



1 kap. – Inledande bestämmelser 
 

 9 

15 § Förbud mot bryggövergångar 
 
 Det är förbjudet för spelare och föreningar att delta i bryggövergångar. 
 

Om två övergångar, nationella eller internationella, rörande samma spelare 
sker inom 16 veckor ska parterna (spelare och föreningar) anses ha deltagit i 
en bryggövergång, såvida motsatsen inte bevisats. 
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2 kap. – Särskilda bestämmelser om 
amatörspelare 
 
1 § Förutsättningar för amatörövergång  
 
 Amatör får övergå mellan föreningar under eller utanför frimånaden, enligt 

vad som närmare föreskrivs nedan. 
 
 För barn- och ungdomsspelare gäller, istället för vad som följer av första 

stycket, att spelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år får övergå till 
annan förening vid valfritt tillfälle under säsong utan lämnande förenings 
godkännande. I övrigt tillämpas för sådan spelare vad som föreskrivs i 1 
kap. 5 § andra stycket. 

 
 
2 §  Frimånadsövergång 
 
 Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan 

förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att 
även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell 
respektive från avtalslös professionell till att bli amatör. 

 
 
3 §  Övergång utanför frimånad 
 
 Om berörda föreningar är överens får amatör övergå till annan förening 

utanför frimånaden. Detta inkluderar övergångar där spelare förblir amatör 
även i den nya föreningen, där professionell spelare blir amatör i den nya 
föreningen samt i samband med återgång till amatörstatus. 

 
 
4 § Ogiltig begränsning av frimånadsövergång  
 

Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom 
frimånaden är ogiltigt. 
 
 

5 § Registrering vid övergång utanför frimånad  
 

Om övergångsanmälan för amatör görs utanför frimånaden och den 
lämnande föreningen inte har lämnat sitt godkännande registreras spelaren, 
och blir spelklar, för sin nya förening den 15 november.  
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 På ansökan från spelare får TK meddela undantag från första stycket om 
övergång sker till följd av att spelaren flyttat på grund av skäl som inte 
relaterar till spelarens utövande av fotboll samt att det även i övrigt 
föreligger särskilda skäl för undantag. TK får även meddela undantag från 
första stycket om det föreligger synnerliga skäl. Om TK inte meddelat beslut 
inom fyra dagar från den dag då övergångsanmälan inkom till SvFF ska 
spelaren, om ansökan bifalls, förklaras omedelbart spelklar för den nya 
föreningen.  

 
 Spelare som meddelats undantag enligt andra stycket, får inte övergå till 

ytterligare förening förrän tidigast nästföljande frimånad. Om det finns 
särskilda skäl får dock TK, på ansökan av spelaren, medge tidigare övergång. 

 
 
6 § Återgång till amatörstatus 
 

Spelare som har registrerats som professionell och som ska genomföra en 
amatörövergång kan inte återfå sin amatörstatus förrän efter 30 dagar fr.o.m. 
den dag spelaren spelade sin senaste bindande match som professionell. 
Spelklarhet utfärdas av SvFF på den dag som skriftligen begärs av 
föreningen. 
 
Spelarens nya förening ansvarar för att spelaren inte deltar före den tidpunkt 
som föreskrivs i första stycket.  
 
Professionell spelare återfår automatiskt amatörstatus 12 månader från 
dagen då spelarens senaste spelaravtal upphörde. 
 
 

7 § Föreningssamarbete i distriktsserier 
 
 SDF har rätt att beträffande distriktsserier, inom det egna distriktet eller i 

samarbete med annat distrikt, besluta om kompletterande bestämmelser 
avseende föreningssamarbete inom ramen för tävlingsverksamheten.  

   
 Spelare som under innevarande säsong deltagit för förening i lag som deltar i 

Allsvenskan – div. 3, herrar, samt OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer, får 
inte representera annan förening med stöd av bestämmelser enligt 
föregående stycke. 

 
 Föreningssamarbete enligt första stycket får inte omfatta spelare från 

förening som är medlem i annat nationsförbund. På skriftlig ansökan från 
berörd förening har TK dock rätt att bevilja sådant samarbete. Spelare 
registrerad i annan förening får inte heller genom föreningssamarbete 
användas av förening som ålagts förbud att registrera nya spelare under den 
tid sådant förbud löper. 
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3 kap. – Särskilda bestämmelser om 
professionella spelare 
 

1 §  Registrering av professionell spelare 

Registrering av professionell spelare får endast ske under någon av de två av 
SvFF fastställda registreringsperioderna.  

Förening får inte begära att spelklarhet för professionell spelare ska infalla 
utanför de två av SvFF fastställda registreringsperioderna. 

 

2 § Maximalt antal föreningar under säsong  

 Professionell spelare får under en säsong vara registrerad för maximalt tre 
föreningar. Under denna period får spelaren dock endast delta i bindande 
matcher för två föreningar.  

 En professionell spelare som övergår mellan föreningar tillhörande 
nationsförbund med överlappande säsong (genomförande av säsong 
höst/vår respektive vår/höst och vice versa) får dock spela bindande match 
för en tredje förening under återstoden av den tredje föreningens säsong, 
under förutsättning att spelaren fullföljt sina avtalsförpliktelser gentemot 
tidigare föreningar. 

 

3 § Undantag från registreringskraven 

På ansökan från spelare får SvFF:s TK medge undantag från vad som 
föreskrivs i 1 och 2 §§. Undantag får medges om spelarens förening upphör 
med sin verksamhet. Undantag får också medges om spelarens avtal har 
upphört före utgången av den första registreringsperioden och spelaren inte 
ingått nytt avtal innan registreringsperioden avslutats. Undantag till följd av 
att spelarens avtal har upphört får endast medges fram till den andra 
registreringsperioden påbörjas. Avtalet måste minst ha en löptid till och med 
30 november innevarande år. 

Med undantag från vad som föreskrivs i 1 och 2 §§ får registrering av 
kvinnliga spelare även genomföras utanför de två av SvFF fastställda 
registreringsperioderna, om registreringen genomförs i syfte att spelaren 
tillfälligt ska ersätta en föräldraledig spelare. Avtalstiden för den spelare 
som ersätter en föräldraledig spelare ska, om inte annat är överenskommet, 
löpa från och med registreringsdatumet till och med dagen före den första 
dagen i registreringsperioden som närmast följer efter den föräldralediga 
spelarens planerade återkomst. Registrering av kvinnliga spelare får därtill 
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genomföras utanför registreringsperioderna om det sker i syfte att spelaren 
ska återgå till att spela professionell fotboll efter sin föräldraledighet. Sådant 
undantag får dock endast beviljas från och med den tidpunkt 
föräldraledigheten är avslutad till och med dagen före den första dagen i 
registreringsperioden som närmast följer efter avslutad föräldraledighet.  

 
 
4 § Registrering av tidigare amatör 
 
 Amatör som var registrerad för förening innan den senaste 

registreringsperioden för professionella avslutades får registreras som 
professionell i föreningen under perioden fram till nästkommande 
registreringsperiod. Detsamma gäller amatörspelare, där övergångsanmälan 
till en ny förening gjorts innan den senaste registreringsperioden för 
professionella avslutades. 

 
Amatör, som registrerats av en förening efter att den senaste 
registreringsperioden för professionella avslutats, får inte registreras som 
professionell förrän nästkommande registreringsperiod. 

 
 
5 §  Övergång avtalslös professionell spelare 
  
 Avtalslös professionell spelare får övergå till annan förening utan 

godkännande från den förening där spelaren senast hade ett gällande 
spelaravtal. 

 När en avtalslös professionell spelare övergår till ny förening är den nya 
föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den nya 
föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela spelarens 
föregående förening. 

 

6 §  Övergång avtalsbunden spelare 

 Förening som önskar förhandla med avtalsbunden professionell spelare eller 
dennes ombud är skyldig att inhämta spelarens förenings godkännande 
innan spelaren eller ombudet kontaktas.  

 Förening som har för avsikt att förhandla med spelare som har 6 månader 
eller mindre kvar av avtalet, eller dennes ombud, är endast skyldig att 
skriftligen meddela spelarens förening om sin avsikt innan spelaren eller 
ombudet kontaktas.  
 

 



3 kap. – Särskilda bestämmelser om professionella spelare 
 

 14 

 

7 § Krav på spelaravtal 

 Professionell spelare ska ha ett spelaravtal med sin förening. 

 Spelare i förening som deltar i Allsvenskan, Superettan, Ettan och OBOS 
Damallsvenskan måste, fr.o.m. att spelaren fyller 18 år, ha ett hos SvFF 
registrerat gällande spelaravtal för att ha rätt att föras upp på 
spelarförteckningen vid representationslagets matcher i förbundsserierna. 
Detsamma gäller för spelare som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller 
Schweiz och som spelar i förening som deltar i Elitettan. 

 
 Spelare i förening som deltar i kval till Allsvenskan och Superettan måste, 

fr.o.m. att spelaren fyller 18 år, ha ett hos SvFF registrerat gällande 
spelaravtal för att ha rätt att föras upp på spelarförteckningen vid 
representationslagets matcher i kvaltävlingen. 

 
Spelaravtal ska registreras hos SvFF. SvFF får endast registrera spelaravtal 
som träder i kraft inom sex månader fr.o.m. dagen då avtalet inkommit till 
SvFF. Spelaravtalet ska ges in till SvFF inom sju dagar från att båda parterna 
undertecknat avtalet. 

 Spelaravtal får inte ingås med spelare som inte har fyllt 15 år. Förening får 
heller inte förhandla om sådant avtal med spelare, dennes vårdnadshavare 
eller annan som har rätt att företräda spelaren, förrän spelaren är 14 år och 
6 månader gammal.   

 
 Förenings underlåtenhet att lämna in spelaravtalet till SvFF medför att 

spelaren, vid tillämpningen av representationsbestämmelserna, beroende på 
omständigheterna, ska betraktas som amatör alternativt avtalslös 
professionell. 

 

8 § Innehåll i spelaravtal  

 Spelaravtalet, som utgör en integrerad del av dessa bestämmelser, ska alltid 
innehålla uppgifter om avtalets tidsomfattning samt de ekonomiska villkor 
spelaren och föreningen kommit överens om.  

 Spelaravtal för professionell spelare som är 18 år eller äldre får ha en löptid 
om som mest 5 år. Spelaravtal för underårig professionell får ha en löptid om 
som mest 3 år såvida inte annat följer av kollektivavtal. 

 Spelaravtal får inte innehålla villkor som ogiltigförklarar avtalet i det fall att 
spelaren inte erhåller arbetstillstånd eller inte godkänns för spel av 
medicinsk expertis. 
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 Spelaravtal för professionell spelare i vilket spelaren inte garanteras en 
ersättning om minst 10 000 kr per kalenderår får inte registreras. 
 

9 § Klubbavtal 
 

Om berörda föreningar i samband med en spelarövergång träffar en 
överenskommelse som avser spelarens framtida föreningstillhörighet krävs, 
för att överenskommelsen ska vara gällande, att spelaren skriftligen godkänt 
saken. 
 

10 § Sekretess för spelaravtal 

 Spelaravtal som getts in till SvFF är sekretessbelagda. Uppgifter i avtal får 
inte röjas för obehörig utan berörd förenings eller spelares skriftliga 
godkännande.   

 
11 § Hävning av spelaravtal m.m. 

 Om parterna är överens får ett spelaravtal hävas i förtid.  

Ett spelaravtal får hävas med omedelbar verkan av en part om motparten i 
väsentlig mån brutit mot sina förpliktelser enligt spelaravtalet. Den icke-
felande parten har i sådan situation rätt till skadestånd utifrån vad som följer 
av tillämplig svensk arbetsrättslig lagstiftning, kollektivavtal och 
spelaravtalet. 

En spelare har därutöver rätt att, inom 15 dagar från speldagen för dennes 
förenings representationslags sista serie- eller kvalmatch för säsongen, häva 
sitt spelaravtal. Sådan rätt till hävning föreligger endast om spelaren kan 
åberopa sportsligt berättigade skäl såsom att en etablerad professionell 
spelare under innevarande säsong endast deltagit i färre än en tiondel av 
föreningens representationslags bindande matcher. Med deltagande avses 
antalet minuter som spelaren deltagit i spel för föreningen och inte antalet 
matcher som spelaren representerat föreningen.  

Vad som föreskrivs ovan utgör inte hinder för förening eller spelare att häva 
spelaravtal med hänvisning till grovt kontraktsbrott.  

 Tvist angående innehåll i spelaravtal, inklusive tvist om hävningsrätt, får 
inte väckas vid allmän domstol utan ska hänskjutas till avgörande av SvFF:s 
Skiljenämnd. 

 
12 § Utlåning av professionell spelare  

Vid utlåning av spelare från en förening till en annan ska en 
övergångsanmälan ges in till SvFF varje gång en spelare ska registreras för 



3 kap. – Särskilda bestämmelser om professionella spelare 
 

 16 

lånande förening, samt varje gång då spelaren ska återregistreras i den 
utlånande föreningen. 

Endast professionell spelare får utlånas.  

Den utlånande föreningen ansvarar för att övergångsanmälan ges in till 
SvFF. 

De villkor som reglerar utlåning av en spelare, såsom exempelvis 
utlåningstid och skyldigheter som följer med lånet, ska fastställas genom ett 
separat skriftligt avtal mellan föreningarna och spelaren. Detta avtal ska 
tillsammans med övergångsanmälan ges in till SvFF. Utlåningsavtal som 
getts in till SvFF är sekretessbelagda. Uppgifter i sådana avtal får inte röjas 
för obehöriga utan berörda föreningars och spelarens skriftliga 
godkännande.  

Tiden för utlåning ska som minst omfatta tiden mellan två 
registreringsperioder för professionella. Utlånad spelare kan därmed tidigast 
återregistreras i den utlånande föreningen i närmast följande 
registreringsperiod för professionella.  

Utlåning får inte ske under längre tid än den tid som gäller enligt 
spelaravtalet mellan spelaren och den utlånande föreningen. 

En förening som har lånat en spelare får inte medverka till en övergång av 
spelaren till en tredje klubb utan skriftligt tillstånd från den utlånande 
föreningen. 
 

13 § Fotbollsutvecklande föreningssamarbete avseende professionell spelare
  

              En förening (ordinarie förening) har möjlighet att, utan sedvanlig 
övergångsanmälan, vid varje givet tillfälle låta högst sex utespelare och 
därutöver två målvakter representera annan förening/föreningar (tillfällig 
förening) i lägre serienivå. 

En förening (tillfällig förening) vars representationslag deltar i 
förbundsserierna samt div. 2, damer, har möjlighet att, utan sedvanlig 
övergångsanmälan, vid varje givet tillfälle låta högst fyra utespelare och 
därutöver en målvakt från en annan förening (ordinarie förening) i högre 
division representera den tillfälliga föreningen. Begränsningen om högst fyra 
utespelare och därutöver en målvakt gäller oberoende av om den tillfälliga 
föreningen ingått avtal om fotbollsutvecklande föreningssamarbete med en 
eller flera ordinarie föreningar. Spelarna får delta i den tillfälliga föreningens 
representationslags seriespel och eventuella kvalspel, dock inte i tävling där 
den ordinarie föreningen deltar. Spelarna får heller inte delta i kval till div. 3, 
herrar.  
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Spelare enligt första och andra stycket ska ha ett hos SvFF registrerat 
spelaravtal med den ordinarie föreningen samt fylla högst 22 år under 
aktuellt kalenderår. Spelare som är utlånad enligt 3 kap. 12 § får inte 
representera den utlånande föreningen med stöd av denna bestämmelse.  

Överenskommelse mellan samarbetande föreningar ska anmälas till SvFF på 
fastställt formulär (avtal) för registrering senast den 31 augusti innevarande 
spelår. I anmälan få maximalt fyra utespelare och därutöver en målvakt 
anges, oberoende av om den tillfälliga föreningen ingått ett eller flera 
fotbollsutvecklande föreningssamarbeten.  I anmälan ska berörda spelare 
anges. Spelklarhet för sådan spelare infaller tidigast fyra dagar från det att 
avtal kommit in till SvFF.  

Spelaren får därefter vid varje givet tillfälle utan uppehåll representera 
ordinarie och tillfällig förening. Utlåning får inte ske under längre tid än 
spelaravtalets avtalstid med ordinarie förening.  Berörda spelare får vid varje 
givet tillfälle enbart vara anmäld för en tillfällig förening.  

Berörd spelare får ersättas av annan spelare. Om spelaren ersätts av annan 
spelare ska den spelaren anmälas till SvFF. Spelklarhet för den ersättande 
spelaren gäller tidigast fyra dagar från det att sådan anmälan kommit in till 
SvFF. Anmälan om sådan ersättare ska ges in till SvFF senast den 31 augusti 
innevarande säsong med uppgift om vilken spelare som ska ersättas. Spelare 
som ersätts får delta i spel i den tillfälliga föreningen fram till dagen då den 
ersättande spelaren blir spelklar.   

Förening som ålagts förbud att under viss tid registrera nya spelare får inte 
med stöd av reglerna i andra stycket använda sig av spelare registrerad i 
annan förening under den tid som förbudet löper. 
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3 a kap. – Särskilda bestämmelser om 
professionella tränare 

 
1 § Tränaravtal mellan förening och professionell tränare 

Professionella tränare ska ha ett skriftligt avtal med sin förening. Avtalet ska som 
minimum reglera tränarens arbetsuppgifter, respektive parts rättigheter och 
skyldigheter, de ekonomiska villkoren (lön/arvode och andra förmåner) och avtalets 
löptid. Avtalet ska vara underskrivet av båda parterna. 

Om en förmedlare har deltagit i förhandling av avtalet ska denne namnges i avtalet. 

Tränaravtal får inte innehålla villkor som ogiltigförklarar avtalet i det fall att tränaren 
inte erhåller arbetstillstånd. 

2 §  Hävning av tränaravtal 

Om parterna är överens får ett tränaravtal hävas i förtid.  

Ett tränaravtal får därtill hävas med omedelbar verkan av en part om motparten i 
väsentlig mån brutit mot sina förpliktelser enligt tränaravtalet. Den icke-felande 
parten har i sådan situation rätt till skadestånd utifrån vad som följer av tillämplig 
svensk arbetsrättslig lagstiftning, kollektivavtal och tränaravtalet. 

3 §  Tvist 

Tvist angående innehåll i tränaravtal, inklusive tvist om hävningsrätt, får inte väckas 
vid allmän domstol utan ska hänskjutas till avgörande av SvFF:s Skiljenämnd. 
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4 kap. – Allmänt om registrering och övergång 
 

1 § Ogiltig övergångshandling 

 Endast giltig övergångshandling får registreras i FOGIS. En ogiltig 
övergångshandling ska återsändas till spelare eller förening.  

 

2 § Felaktig registrering 

Spelares registrering för förening på felaktiga grunder är ogiltig. Vid sådan 
registrering ska SvFF tillse att spelaren åter registreras i den tidigare 
föreningen. 

SvFF får besluta att spelaren, i avvaktan på slutligt beslut i frågan om 
återregistrering enligt första stycket, endast får representera den tidigare 
föreningen.  

3 § 1 september-regeln  

Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF 
den 1 september eller senare får spelare inte delta i den nya föreningens 
representationslag, övriga lag i representationsserierna, eller i lag som deltar 
i tävlingar enligt andra stycket, under resterande del av den innevarande 
säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 
4 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter 
professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om spelaren 
lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 
4 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening.  

Vad som sägs i första stycket gäller i matcher (inklusive kval och slutspel) 
ingående i Svenska Cupen, F17, P16, P17 (Allsvenskan och div. 1) och P19 
(Allsvenskan, Superettan och div. 1), samt i SDF:s kvalificeringsspel till dessa 
tävlingar såvida inte berört SDF föreskrivit annat. Begränsningar i 
representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och 
internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering. 

Spelare som under aktuellt kalenderår fyller 14 år eller är yngre omfattas inte 
av 1 september-regeln. För dessa spelare gäller i stället de regler som följer av 
1 kap. 5 § andra stycket och 2 kap. 1 § andra stycket. 

På skriftlig ansökan från spelaren har TK rätt att medge undantag från 
förevarande bestämmelse. TK får medge undantag om det inte finns annat 
lag än representationslag i den nya föreningen där spelaren kan delta och om 
det dessutom finns andra särskilda skäl, såsom exempelvis byte av 
bostadsort pga. arbete eller studier på icke-pendlingsbart avstånd från 
spelarens nya gamla förening. 
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4 § Deltagande i match och övergångsanmälan under övergångstid  

Under övergångstiden får spelaren endast delta i bindande match för den 
lämnande föreningen.  

Övergångsanmälan till tredje förening får inte ges in till SvFF under 
pågående övergångstid. 

 

5 § IdrottsAB 

 Spelare som är registrerad för IdrottsAB eller den förening som upplåtit 
spelrätten till IdrottsAB har rätt att i match representera både IdrottsAB och 
den upplåtande föreningen. 

 Spelare får övergå mellan IdrottsAB och den upplåtande föreningen vid ett 
obegränsat antal tillfällen under säsong. Vid sådan övergång ska en 
förteckning ges in till SvFF över berörda spelare. Varje spelare ska med sin 
namnunderskrift godkänna övergången. 

 

6 § Övergång p.g.a. begränsad verksamhet 

 Spelare vars förening upphört med, eller bedriver begränsad, 
fotbollsverksamhet har rätt att, övergå till annan förening genom 
övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet. Den förening som spelaren 
lämnar via sådan övergångsanmälan får inte kräva särskilda villkor för att 
övergången ska godkännas.   

 Övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet ges in till SvFF som prövar 
övergångsanmälan. Övergång p.g.a. begränsad verksamhet får inte ske från 
förening vars lag uteslutits från den serie laget deltagit i, såvida inte SvFF 
godkänner detta efter begäran från berörd förening.   

 Vid bifall till övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet är spelaren 
omedelbart spelklar för den nya föreningen, med de begränsningar som 
följer av 3 §.  

 I samband med ombildning av förening får övergång p.g.a. begränsad 
verksamhet ske efter särskilt godkännande av SvFF. 
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7 § Avslutning av registrering   

 Tidigare professionell spelare som blivit amatör för minst 18 månader sedan 
i enlighet med 2 kap. 6 § tredje stycket och amatör som under en 
sammanhängande tid av 30 månader tillhört en förening men inte spelat 
bindande match, anses ha avslutat sin registrering för förening.   

Spelare enligt första stycket har rätt att vid ett senare tillfälle registreras för 
ny förening. En sådan registrering betraktas som en nyregistrering. Spelarens 
nya förening ansvarar för att kontrollera att nämnda förutsättningar 
föreligger.  

 Det som anges ovan gäller endast om en spelare varit registrerad i en och 
samma förening under en sammanhängande tid av 30 månader. 

 

8 § Vårdnadshavares godkännande 

 Vid registrering eller annan åtgärd enligt dessa bestämmelser krävs, i fråga 
om underårig spelare, vårdnadshavares skriftliga godkännande. Sådant 
godkännande ska förvaras hos föreningen och, på begäran, insändas till 
SvFF. 

 

9 § Fullmakt 

Handling som avkrävs enligt förevarande bestämmelser får undertecknas av 
ombud om förening eller spelare godkänt detta genom en skriftlig fullmakt. 
Om den skriftliga fullmakten inte ges in samtidigt med ingiven handling ska 
handlingen inte registreras av SvFF.  

 

10 § Inkommen handling 

Såvida inte annat föreskrivits, anses ett avtal eller annan 
registreringshandling ha kommit in till SvFF tidigast under SvFF:s officiella 
öppettider, inklusive fram till kl. 24.00 den sista dagen under en 
registreringsperiod. 

 
11 § Deltagande för annan förening i träningsmatch 
 
 Spelare får varken i nationell eller i internationell träningsmatch representera 

annan förening än den som erhållit ett skriftligt medgivande från den 
förening där spelaren är registrerad. Förening som lämnat skriftligt 
medgivande ansvarar för att spelaren i förekommande fall är försäkrad. 
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 Om tvist i fråga om övergång eller upphörande av spelaravtal ska prövas av 
SvFF:s Skiljenämnd har spelaren rätt att delta i träningsmatch för sin nya 
förening från den dag då anmälan om skiljeförfarande inkommit till SvFF. 
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5. kap – Registreringshantering av övergångar 
 

 
1 § Omfattning 
 

I detta kapitel finns bestämmelser om hantering av 
övergångsanmälningar och annan registrering i enlighet med dessa 
representationsbestämmelser. 
 
 

2 § Avgifter 
 
Förbundsstyrelsen får fastställa avgift i fråga om övergångsanmälan och 
annan registrering. 
 
 

3 § Allmänt om övergång genom blankettanmälan 
 

Blankettanmälan får användas för alla övergångsanmälningar. 
 
Blankettanmälan ska innehålla uppgifter om föreningar och spelare och 
vara undertecknad av berörda parter. 
 
Blankettanmälan ska ges in till SvFF i original. Blankettanmälan får inte 
ges in via fax eller e-post. 
 
Övergångstid räknas från det att fullständig övergångshandling 
inkommit till SvFF och spelklarhet infaller tidigast fyra dagar därefter, 
förutom vid användande av övergångsanmälan express då spelklarhet 
infaller snarast möjligt alternativt vid sådan senare tidpunkt som särskilt 
begärts av förening.  
 
Vid nyregistrering infaller spelklarhet omedelbart med den begränsning 
som följer av 4 kap. 3 §. 
 
 

4 § Allmänt om övergång genom elektronisk övergångsanmälan 
 

TK fastställer vilka typer av övergångsanmälningar som får genomföras 
som elektronisk övergångsanmälan.  

Elektronisk övergångsanmälan registreras hos SvFF då betalning 
genomförts av föreningen enligt SvFF:s anvisning. Om betalning av 
övergång inte verkställts inom 14 dagar från det att övergången 
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godkänts av lämnande förening eller, i förekommande fall, från det att 
övergången registrerats i FOGIS, makuleras övergången automatiskt.  

Elektronisk övergångsanmälan genomförs enligt manual eller anvisning. 
Om sådan manual eller anvisning inte överensstämmer med dessa 
bestämmelser har dessa bestämmelser företräde. 

Elektronisk övergångsanmälan som inte kan genomföras ska oavsett 
anledning, inklusive men inte begränsat till t.ex. serveravbrott, istället 
genomföras enligt vad som gäller för blankettanmälan. 

Förening har inte rätt till återbetalning av övergångsavgift om 
övergångsanmälan avslås eller inte fullföljs av annat skäl. 

Övergångstid räknas från den dag betalning av elektronisk 
övergångsanmälan har registrerats i FOGIS och spelklarhet infaller 
tidigast fyra dagar efter sådan registrering, förutom vid användande av 
övergångsanmälan express då spelklarhet infaller omgående efter 
registreringen alternativt vid sådan senare tidpunkt som särskilt begärts. 

 

5 § Behörighet att hantera elektronisk övergångsanmälan av amatör 
 

För att kunna genomföra elektronisk övergång av amatörspelare krävs 
övergångsbehörighet. Övergångsbehörighet tilldelas av personer med 
behörigheten föreningsadministratör i FOGIS. Övergångsbehörighet 
innebär att personen är utsedd att, för föreningens räkning, genomföra 
övergångar av amatörspelare. En förutsättning för genomförande av 
elektronisk amatörövergång är att spelaren är registrerad i FOGIS.  

 

6 § Behörighet att hantera elektronisk övergångsanmälan av professionell 
 

För att kunna genomföra elektronisk övergång av professionell spelare 
krävs proffsövergångsbehörighet. Proffsövergångsbehörighet tilldelas 
initialt av personer med behörigheten föreningsadministratör. Person 
som initialt tilldelats proffsövergångsbehörighet hanterar därefter 
utdelning av ytterligare behörigheter. Tilldelad behörighet innebär att 
personen är utsedd att, för föreningens räkning, genomföra övergångar 
av professionella spelare. 

 
7 § Särskilt om hantering av amatörövergångar 
 
7.1 Blankettanmälan 

När amatör önskar byta förening inom frimånaden är den nya 
föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den 
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nya föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela den 
lämnande föreningen.  

Spelaren och den nya föreningen ska underteckna blankettanmälan, på 
vilken den lämnande föreningens namn ska framgå. Giltig 
blankettanmälan som avser innevarande frimånad ska ha inkommit till 
SvFF senast den 15 december. 

När amatör önskar byta förening utanför frimånaden är den nya 
föreningen skyldig att tillställa den lämnande föreningen 
blankettanmälan så snart spelaren och den nya föreningen är överens om 
övergången.  

Den nya föreningen ansvarar för att den av båda föreningarna och 
spelaren ifyllda blankettanmälan ges in till SvFF. 

 
7.2 Elektronisk övergångsanmälan 

 
För att genomföra elektronisk amatörövergång måste den nya föreningen 
inhämta spelarens skriftliga godkännande. Godkännandet ska förvaras 
hos föreningen och ska, på begäran, visas upp för SvFF.  

Elektronisk övergång av amatör får genomföras och registreras oavsett 
öppettider hos SvFF under förutsättning att FOGIS är i drift.  

Vid elektronisk amatörövergång meddelar SvFF omgående berörd 
spelare och förening om den aktuella övergångens verkställande. Spelare 
ska beredas tillfälle att inom 14 kalenderdagar från övergångens 
verkställande, hos TK, skriftligen invända mot övergången. Om spelaren 
inte skriftligt godkänt övergången, och heller inte deltagit i 
tävlingsmatch för den nya föreningen, ska TK ogiltigförklara 
övergången.  

För att genomföra elektronisk amatörövergång utanför frimånaden krävs 
lämnande förenings godkännande i FOGIS i enlighet med av SvFF 
fastställd manual eller anvisningar. Om tidigare förening inte inom sju 
dagar lämnat sitt godkännande så makuleras övergången automatiskt.  

 

8 § Särskilt om hantering av proffsövergångar 
 
8.1 Blankettanmälan 
 

Blankettanmälan ska tillsammans med spelaravtalet, och i 
förekommande fall låneavtalet, ges in till SvFF i original.  

Bifogas inte spelaravtalet ska blankettanmälan inte registreras utan 
sändas åter till den nya föreningen för komplettering. 
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Blankettanmälan eller annan övergångshandling som skickas in till SvFF 
försedd med försändelseidentitet och där distributören garanterat viss 
leveransdag, ska anses ha inkommit den garanterade leveransdagen 
under förutsättning att den garanterade leveransdagen infaller på SvFF:s 
ordinarie arbetsdagar eller sista dagen under en registreringsperiod.  
 

8.2 Elektronisk övergångsanmälan 
 

Ett spelaravtal ska alltid laddas upp tillsammans med den elektroniska 
övergångsanmälan i samband med elektronisk proffsövergång. Detta 
spelaravtal upprättas genom, och betalas i, FOGIS. 

För att genomföra elektronisk övergång avseende spelare som står under 
avtal, eller i förekommande fall amatörer som avser bli professionella 
(undantaget frimånaden), krävs lämnande förenings godkännande i 
FOGIS i enlighet med av SvFF fastställd anvisning och manual.  

Elektronisk övergång av professionell spelare får genomföras och 
registreras oavsett öppettider hos SvFF under förutsättning att FOGIS är 
i drift.  

För att professionell spelare ska bli spelklar för den nya föreningen krävs 
att SvFF godkänt övergången. Övergångsanmälan som inkommit efter 
innevarande registreringsperiods slut medför spelklarhet tidigast första 
dag i nästkommande registreringsperiod.  
 

9 §  Övergångsersättning vid nationella spelarövergångar 
 

 Övergångsersättning vid nationell spelarövergång ska redovisas till 
SvFF.  
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6 kap. – Internationella bestämmelser 
 

1 § Allmänt, speltillstånd 

 Internationell övergång ska alltid följa FIFA:s bestämmelser varvid särskilt ska 
beaktas föreskrifter om FIFA Transfer Matching System (TMS). Det åligger den 
förening som önskar registrera spelare att tillhandahålla de handlingar, 
inklusive eventuella översättningar, som efterfrågas för att övergång ska 
kunna ske. 

 Spelare som ska genomföra en internationell övergång till Sverige måste 
erhålla ett av SvFF utfärdat speltillstånd innan de kan delta i sin nya förening.  

 Såvida annat inte är särskilt föreskrivet, gäller för ansökan om speltillstånd 
vad som i tillämpliga delar föreskrivs om övergångsanmälan.  

 Om ITC och i förekommande fall övriga obligatoriska handlingar för 
utfärdande av speltillstånd inkommer till SvFF senare än fyra dagar från att 
ansökningshandlingen inkommit till SvFF, utfärdas speltillstånd från den dag 
samtliga erforderliga handlingar inkommit till SvFF.  

 

2 § Begränsningar av internationella övergångar och nyregistreringar för 
underåriga  

 Internationella övergångar av underåriga spelare kan, inom ramen för FIFA:s 
bestämmelser och tillhörande riktlinjer, tillåtas under förutsättning att ett av 
följande villkor uppfyllts: 

a) spelarens vårdnadshavare flyttar av skäl som saknar samband med 
registreringen av spelaren i den nya föreningen,  

b) övergången sker inom EU/EES:s territorium och spelaren är 16–18 år samt 
under förutsättning att den nya föreningen  

- bedriver fotbollsutbildning av högsta nationella standard, 
- garanterar att spelaren har möjlighet till en civil 

utbildning/arbetsträning utöver sitt fotbollsspelande,  
- tillser att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att spelaren socialt tas 

om hand, samt att föreningen 
- vid övergångstillfället genom dokumentation styrker att man 

efterlever ovan redovisade åtaganden, 
 

c) spelaren bor inom 50 km från nationsgränsen och föreningens 
säte/hemvist är också beläget inom 50 km från samma landsgräns. Det 
maximala avståndet mellan spelarens hemvist och föreningen får vara 
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100 km. Spelaren ska fortsätta att bo hemma. De två berörda 
nationsförbunden ska ge sitt uttryckliga medgivande. 
 

d) spelaren har flytt från sitt hemland utan sina föräldrar av humanitära skäl, 
såsom att spelarens liv eller frihet hotats på grund av dennes etnicitet, 
religion, nationalitet, social tillhörighet eller politisk åskådning, och 
spelaren har minst fått tillfälligt uppehållstillstånd. 

 
e) spelaren är studerande och flyttar, av akademiska skäl, utan sina föräldrar 

i syfte att genomföra ett utbytesprogram. Tiden från det att spelaren 
registreras för den nya föreningen till dess spelaren fyller 18 år, 
alternativt till dess utbytesprogrammet är slut, får inte överstiga ett år. 
Spelarens nya förening måste vara en amatörförening utan professionellt 
lag och utan någon juridisk, finansiell eller faktisk koppling till en 
professionell förening. 

 

f) spelaren vill registrera sig och har oavbrutet levt minst 5 år i det land där 
spelaren begär att bli registrerad. 

 
Det ovan föreskrivna gäller även för nyregistrering av underåriga spelare 
som inte är medborgare, eller inte oavbrutet levt minst 5 år, i den stat i vilket 
de först begärt att bli registrerade.  

 

3 § Speltillstånd som amatör för icke EU-medborgare  

3.1 Allmänt 

 Spelare som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz har under 
de förutsättningar, samt inom ramen för FIFA:s bestämmelser och 
tillhörande riktlinjer, som följer av förevarande bestämmelse rätt att beviljas 
speltillstånd som amatör. Föreningen ansvarar för att spelaren, då denne 
deltar i bindande match, har rätt att vistas i landet. Spelare som vistas i 
landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning eller registreras i strid 
med förevarande bestämmelse, t.ex. den som erhållit ett lagakraftvunnet 
avvisningsbeslut, ska anses som obehörig spelare, vilket kan föranleda 
bestraffning enligt SvFF:s tävlingsregler eller 14 kap. RF:s stadgar.  

3.2  Förbundsserierna 

 Spelare som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz men har 
beviljats uppehållstillstånd i Sverige får, om inte annat följer av 3 kap. 7 §, 
medges speltillstånd som amatör. För att beviljas speltillstånd ska spelaren 
ge in ett av Migrationsverket utfärdat uppehållstillstånd. Spelare som vistas i 
landet med stöd av ett uppehållstillstånd för besök får dock inte beviljas 
speltillstånd.  
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 SvFF:s TK får, med undantag från första stycket, när extraordinära 
omständigheter föreligger, besluta att meddela ett speltillstånd som ger 
spelaren rätt att delta i spel som amatör under som längst återstoden av 
innevarande säsong. Speltillstånd får inte med stöd av detta stycke beviljas 
för spel i representationslag i Allsvenskan-Ettan eller OBOS 
Damallsvenskan-Elitettan. Spelare som beviljats speltillstånd med stöd av 
detta stycke får registreras för endast en förening under den tid 
speltillståndet är giltigt. Spelarens förening får inte godkänna 
övergångsanmälan till ny förening avseende berörd spelare. 

 För asylsökande gäller vad som föreskrivs i 3.4 nedan. 

3.3  Distriktsserierna 

 Spelare som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz men har 
beviljats uppehållstillstånd i Sverige eller befinner sig i landet tillfälligt av 
andra skäl än att spela fotboll får medges speltillstånd som amatör. För att 
beviljas speltillstånd ska spelaren, med undantag från vad som anges nedan 
om viseringsfria besök, ge in ett av Migrationsverket utfärdat 
uppehållstillstånd eller av behörig utlandsmyndighet utfärdat visum. 

 Spelare, som vistas i landet för en period av som mest ett år med stöd av lag 
eller annan offentligrättslig föreskrift rörande viseringsfritt besök eller 
uppehållstillstånd för besök eller tidsbegränsat visum, får registreras för 
endast en förening under den tid spelaren har rätt att vistas i landet. 
Spelarens förening får inte godkänna övergångsanmälan till ny förening 
avseende sådan spelare 

  För asylsökande gäller vad som föreskrivs i 3.4 nedan. 

3.4 Särskilda regler för asylsökande 

 Spelare som har ansökt om asyl i Sverige får, efter internationell övergång 
eller nyregistrering, beviljas speltillstånd som amatör i avvaktan på beslut 
om uppehållstillstånd. Speltillståndet upphör när lagakraftvunnet 
avslagsbeslut föreligger. Asylsökande kan inte beviljas speltillstånd för 
representationslag i Allsvenskan-Ettan eller OBOS Damallsvenskan-Elitettan. 

Om asylsökande spelare befinner sig i landet i avvaktan på verkställighet av 
avvisningsbeslut som vunnit laga kraft får SvFF:s TK, när extraordinära 
omständigheter föreligger, t.ex. tungt vägande humanitära skäl, meddela 
speltillstånd som ger spelaren rätt att delta i spel som amatör. Speltillståndet 
gäller tills vidare i den mån TK inte beslutar annat och upphör alltid när 
angivna skäl inte längre föreligger. Speltillstånd får inte med stöd av detta 
stycke beviljas för spel i representationslag i Allsvenskan-Ettan eller OBOS 
Damallsvenskan-Elitettan. Spelare som beviljats speltillstånd med stöd av 
detta stycke får registreras för endast en förening under den tid 
speltillståndet är giltigt och spelarens förening får inte godkänna 
övergångsanmälan till ny förening avseende berörd spelare. 
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4 § Anställning av icke EU-medborgare som professionell spelare eller tränare 
m.m. 

 Spelare som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz har under 
de förutsättningar, samt inom ramen för FIFA:s bestämmelser och 
tillhörande riktlinjer, som följer av förevarande bestämmelse rätt att beviljas 
speltillstånd som professionell. Föreningen ansvarar för att spelaren, då 
denne deltar i bindande match, har rätt att vistas i landet. Spelare som vistas 
i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning eller registreras i 
strid med förevarande bestämmelse ska anses som obehörig spelare, vilket 
kan föranleda bestraffning enligt SvFF:s tävlingsregler eller 14 kap. RF:s 
stadgar. 

 För att i enlighet med Migrationsverkets krav kunna anställa den som inte är 
medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz som spelare och/eller tränare 
gäller: 

 att   spelaren ska representera en förenings representationslag i 
Allsvenskan, Superettan, Ettan, OBOS Damallsvenskan eller 
Elitettan,  

 att   anställningstiden för spelare eller tränare i förening vars 
representationslag spelar i Ettan eller Elitettan, får överstiga 
en säsong i taget endast om anställningsavtalet ömsesidigt 
villkoras att upphöra om föreningen flyttas ned till en lägre 
serienivå, och 

 att   sökande tränare ska anställas som tränare för en förenings 
representationslag i Allsvenskan, Superettan, Ettan, OBOS 
Damallsvenskan eller Elitettan samt att tränaren uppfyller 
de utbildningskrav som enligt SvFF:s vid var tid gällande 
bestämmelser anger för tränare på respektive nivå. 

 Om det finns särskilda humanitära skäl har SvFF:s TK rätt att besluta att 
medge undantag från ovan krav.  

Villkoren för anställning som spelare eller tränare enligt ovan ska alltid följa 
Migrationsverkets och RF:s vid varje tidpunkt gällande avtal. Spelare som 
anställts av förening och beviljats arbetstillstånd med stöd av RF:s avtal med 
Migrationsverket får inte registreras för eller lånas ut till annan förening än 
den som anges i arbetstillståndet. Om spelares eller tränares avtal upphör är 
föreningen skyldig att omedelbart informera Migrationsverket om detta.  

 RF har ett avtal med Migrationsverket omfattande arbetstillstånd för 
utländska spelare. Avtalet innebär: 

 att   minimilönen ska vara 14 300 kr/mån, 

 att     det inte får finnas annat avtal som sätter det för RF och 
Migrationsverket uppvisade avtalet ur spel, 
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 att     bostad ska vara ordnad före inresan, 

 att    RF intygat att det handlar om kvalificerade spelare och 
tränare samt att utbytet är av väsentlig betydelse för 
idrottsgrenens positiva utveckling,  

 att  arbetsgivaren lämnat alla de uppgifter i ärendet som 
efterfrågas på giltig blankett, 

 att  arbetstillståndet begränsas till angiven arbetsgivare, 
anställningstid och arbetsuppgift (vid eventuella 
förändringar i dessa avseenden ska ny ansökan lämnas in), 

 att  försäkringsskyddet, såvitt detta avser sjuk- och 
olycksfallsförsäkring, överensstämmer med vad som är 
brukligt, samt 

 att  arbetsgivaren garanterar spelaren eller tränaren full 
försörjning med lön enligt gällande avtal. 

 

5 § EU-medborgare m.m. 

 För medborgare inom EU och EES samt i Schweiz gäller att om spelaren till 
följd av sitt medborgarskap eller av andra skäl, i enlighet med lag eller annan 
offentligrättslig föreskrift, inte behöver arbets- och/eller uppehållstillstånd 
utfärdas speltillstånd när SvFF erhåller ITC från det nationsförbund där 
spelaren senast varit registrerad.  
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7 kap. – Utbildningsersättning och 
solidaritetsersättning 
 
Följande gäller för ersättning vid nationella spelarövergångar. Vad gäller ersättning 
till följd av internationella spelarövergångar finns av FIFA särskilt fastställda 
bestämmelser. 
 
 
Utbildningsersättning 
 
1 §  Allmänna förutsättningar för utbildningsersättning 
 
 Om en spelare blir professionell senast det kalenderår spelaren fyller 23 år 

ska utbildningsersättning betalas ut till den eller de föreningar som 
medverkat i spelarens utbildning. Utbildningsersättning ska betalas dels när 
en spelare ingår sitt första spelaravtal som professionell och dels varje gång 
en professionell spelare övergår till ny förening som professionell fram till 
och med det kalenderår spelaren fyller 23 år. 

 

 I enlighet med vad som anges nedan ska utbildningsersättning betalas av 
den förening där spelaren blir professionell för den utbildning som skett 
fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår spelaren 
fyller 21 år.  

 

2 § Ekonomisk överenskommelse 

 Om föreningar träffar en överenskommelse om ekonomisk ersättning i 
samband med spelarövergång ska utbildningsersättning anses ingå i 
överenskommelsen, såvida inte annat avtalas. Detta gäller även då spelaren 
vid övergången är amatör. 

 

3 § Fordran 

Fordran på utbildningsersättning uppstår när det första spelaravtal som 
spelaren ingår som professionell träder ikraft. Samtliga föreningar som 
utbildat spelaren ska då erhålla ersättning i förhållande till den period 
spelaren utbildats i föreningen. 

När spelaren därefter ingår spelaravtal med en ny förening ska ersättning 
utgå endast till den förening där spelaren senast varit professionell samt, i 
förekommande fall, de föreningar där spelaren därefter utbildats som 
amatör. Fordran i dessa situationer uppstår liksom i första stycket när 
spelaravtalet i fråga träder i kraft. 
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Förening har inte rätt till ersättning för spelare enligt andra stycket avseende 
en period för vilken man har en fordran enligt första stycket. 

Ett ärende eller en talan om utbildningsersättning får inte bli föremål för 
prövning senare än fem år från att det aktuella spelaravtalet trätt i kraft.  

 Vid sammanslagning av föreningar eller annan verksamhetsöverlåtelse får 
förenings rätt till utbildningsersättning, efter godkännande av SvFF:s TK, 
överföras till annan förening. 

 

4 §  Avsaknad av fordran 

Utbildningsersättning ska inte utbetalas när fordran på utbildningsersättning 
redan har uppstått då spelare blir professionell i förening där spelaren 
tidigare registrerats som amatör och professionell futsalspelare.  

Om den lämnande föreningen inte erbjuder spelaren ett nytt spelaravtal ska 
utbildningsersättning inte utgå. Den lämnande föreningen har dock rätt till 
utbildningsersättning om föreningen kan visa att den skriftligen erbjudit 
spelaren ett nytt avtal senast 60 dagar innan det befintliga spelaravtalet 
upphört att gälla och erbjudandet innehållit i huvudsak motsvarande 
ekonomiska värde som det befintliga spelaravtalet. Föreningens rätt till 
utbildningsersättning gäller i sådant fall oavsett om spelaren accepterar 
erbjudandet eller inte. Föreningen har också rätt till utbildningsersättning om 
spelaren före det att 60 dagar återstår av det befintliga spelaravtalet har 
ingått spelaravtal med en ny förening. 

Utbildningsersättning ska inte utbetalas till förening som gjort sig skyldig till 
grovt kontraktsbrott som gett spelaren rätt att häva spelaravtalet. 
Utbildningsersättning ska heller inte utbetalas om förening och spelare 
ömsesidigt hävt spelaravtal.   

 

5 § Övergång till högre kategori 

 I det fall att spelaren registreras som professionell i förening och därefter 
under samma kalenderår övergår som professionell till en annan förening i 
högre kategori enligt 9 § ska utbetalning av utbildningsersättning ske till 
spelarens två senaste föreningar.   

 Om spelare under samma kalenderår som då spelaren registrerades i 
förening som professionell, lånas ut till förening i högre kategori enligt 
9 § och vid ett senare tillfälle, inom eller efter samma kalenderår, 
permanent övergår till den lånande föreningen ska utbetalning av 
utbildningsersättning ske till spelarens två senaste föreningar. 

 Då spelarens näst senaste förening tillhör annat nationsförbund än SvFF äger 
regeln inte tillämplighet. 
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6 § Utbildningsersättning vid lån av spelare 

              Utbildningsersättning utgår endast då spelaren permanent övergår till en ny 
förening och inte då spelare lånas ut i enlighet med 3 kap. 12 § med 
undantag av vad som föreskrivs i 5 §. Utlånande och lånande förening enligt 
3 kap. 12 § har när spelaren vid ett senare tillfälle permanent övergår till ny 
förening rätt till utbildningsersättning för den tid då spelaren var registrerad 
för respektive förening.  

 

7 § Utbetalning av utbildningsersättning 

 Ersättningen ska utbetalas av den nya föreningen till spelarens tidigare 
förening/föreningar senast inom 30 dagar från spelklarhetsdatum om inte 
föreningarna överenskommit om annat. Det är den nya föreningens 
skyldighet att beräkna ersättningens storlek samt att fördela beloppet. 
Spelaren ska, om nödvändigt, biträda den nya föreningen med upplysningar 
för att föreningen ska kunna fullgöra denna skyldighet. 

Om en spelare bytt förening som amatör och vid ett senare tillfälle tecknar ett 
professionellt spelaravtal med föreningen, ska ersättningen, om inte 
föreningarna överenskommit om annat, utbetalas senast inom 30 dagar från 
det att det professionella spelaravtalet mellan spelaren och föreningen träder 
i kraft. 

 

8 § Spelare som återupptar sitt fotbollsspelande 

Förening har rätt till utbildningsersättning då amatör t.o.m. det kalenderår 
spelaren fyller 23 år och inom 30 månader från övergången återfår 
professionell status. 

Om en professionell spelare slutat spela fotboll och därefter inom trettio 
månader från det att spelarens senaste spelaravtal avslutats och t.o.m. det 
kalenderår spelaren fyller 23 år, registreras som professionell i ny förening, 
är den förening där han senast varit professionell berättigad till ersättning för 
den tid då föreningen utbildat spelaren. Om angiven tidsperiod har löpt ut, 
är den förening hos vilken spelaren senast var registrerad inte längre 
berättigad till ersättning. 

 

9 § Kategoriindelning samt beräkning av utbildningsersättning 

Utbildningsersättning beräknas enligt följande: 

 Om spelaren blir professionell i förening som tillhör samma eller lägre 
kategori än den utbildande föreningen beräknas ersättningsnivån utifrån 
den nya föreningens serienivå när fordran om ersättning uppstod. 
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 Om spelaren blir professionell i förening som tillhör en högre kategori än 
den utbildande föreningen beräknas ersättningsnivån utifrån den 
utbildande föreningens serienivå när fordran om ersättning uppstod.  
 

Förening tillhör viss kategori från och med den 1 januari t.o.m. den 31 
december med utgångspunkt från den serienivå där föreningens 
representationslag (föreningens herrlag då en herrspelare utbildats och 
föreningens damlag då en damspelare utbildats) deltar i seriespel. Förening 
som saknar ett representationslag tillhör kategori IV (herrar) samt kategori 
VI (damer). Kategori I är högsta kategori vad avser herrfotboll och kategori V 
är högsta kategori vad avser damfotboll. 

Ersättningsnivåerna utgår ifrån följande kategoriindelning: 
 

Kategori I  
Allsvenskan 

Kategori II   
Superettan 

       Kategori III                       Kategori IV 
       Ettan                            Övriga serier, herrar 

Ålder Utb. ersättning Ålder Utb. ersättning Ålder Utb. ersättning    Ålder Utb. ersättning 
12 30000 12 15000 12         6000                   12          3000 
13 30000 13 15000 13            6000                   13          3000 
14 30000 14 15000 14         6000                   14          3000 
15 40000 15 20000 15         8000                   15          5000 
16 40000 16 20000 16         8000                   16          5000 
17 40000 17 20000 17         8000                   17          5000 
18 40000 18 20000 18         8000                   18          5000 
19 40000 19 20000 19         8000                   19          5000 
20 60000 20 30000 20       11000                   20          8000 
21 60000 21 30000 21       11000                   21          8000 

Totalt 410000 Totalt 205000 Totalt       80000            Totalt     50000 

 

 
Kategori V       

OBOS Damallsvenskan 

       
 Kategori VI        
Övriga serier, damer 

  Ålder Utb. ersättning Ålder Utb. ersättning 
  12 2000 12          1000 
  13 2000 13          1000 
  14 2000 14          1000 
  15 4000 15          2000 
  16 4000 16          2000 
  17 4000 17          2000 
  18 4000 18          2000 
  19 4000 19          2000 
  20 7000 20          3500 
  21 7000 21          3500 
  Totalt 40000 Totalt        20000 

 
Angivna ersättningsnivåer gäller fr.o.m. den 27 november 2015 och tillämpas 
med retroaktiv verkan. 
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Solidaritetsersättning 
 
10 § Allmänna förutsättningar för solidaritetsersättning 
 

Om en professionell spelare (oavsett ålder) utlånas eller övergår till annan 
förening under avtalstid ska 5 % av en eventuell ersättning, som betalas till 
den föregående föreningen, fördelas som en solidaritetsersättning till de 
klubbar som varit involverade i träningen och utbildningen av spelaren 
ifråga under kalenderåren då spelaren är 12-23 år.  

 
 Vid sammanslagning av föreningar eller annan verksamhetsöverlåtelse får 

förenings rätt till solidaritetsersättning, efter godkännande av SvFF:s TK, 
överföras till annan förening. 

 
 
11 § Beräkning av solidaritetsersättning 

 

Solidaritetsersättning enligt 10 § ska hållas inne av den nya föreningen och 
fördelas proportionellt mellan föreningarna enligt spelarens ålder vid den tid 
då de försåg spelaren med träning och utbildning, enligt följande: 
 

  12 år:   5%  18 år: 10% 
  13 år:    5%  19 år: 10% 
  14 år:    5%   20 år: 10% 
  15 år:    5%   21 år: 10% 
  16 år:  10%   22 år: 10% 
  17 år:  10%   23 år: 10 % 
 

Om spelare som är yngre än 23 år övergår till en ny förening och 
solidaritetsersättning ska utbetalas, ska ersättningen vara mindre än 5 %. För 
varje år som spelarens ålder understiger 23 år ska 0,5 procentenhet av 
eventuell ersättning räknas av från de 5 % som är huvudregel enligt 10 §.   

 
 

12 § Utbetalning av solidaritetsersättning 
 

Ersättningen ska utbetalas av den nya föreningen till spelarens tidigare 
förening/föreningar senast inom 30 dagar från spelklarhetsdatum om inte 
föreningarna överenskommit om annat. 
 
Ett ärende eller en talan om solidaritetsersättning får inte bli föremål för 
prövning senare än fem år från att det aktuella spelaravtalet med den nya 
föreningen har trätt i kraft.  
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Övriga bestämmelser  
 
13 § Juridisk person i konkurs 
 

Juridisk person i konkurs är berättigad till utbildningsersättning samt 
solidaritetsersättning enligt förevarande bestämmelser. 

 
 
14 § Ersättning vid två eller flera registreringar under ett kalenderår 
 
 Om spelaren varit registrerad för två eller flera föreningar under ett 

kalenderår ska utbildningsersättning eller solidaritetsersättning fördelas 
proportionellt. 

 
 

15 § Tidigare ingångna avtal  
 

 Avtal mellan föreningar samt mellan föreningar och spelare ingångna före 
den 15 november 2004 äger giltighet till avtalstidens utgång.  

 
 

16 § Dröjsmålsränta 
 

 Om betalning gällande fordran på utbildningsersättning eller 
solidaritetsersättning som uppstått efter den 1 januari 2013 inte sker i 
enlighet med föreningarnas överenskommelse eller senast inom 30 dagar i 
enlighet med förevarande kapitel ska den ersättningsskyldiga föreningen 
utöver uppkommen ersättning betala dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 
(1975:635) till respektive berättigad förening. 

 
 
17 § Bestraffning 
 

Förening som inte följer vad som föreskrivs i detta kapitel kan av SvFF:s 
Disciplinnämnd ådömas straffavgift eller anmälas till bestraffning enligt 14 
kap. RF:s stadgar. 
 
Förening kan utöver vad som anges i föregående stycke även av 
Disciplinnämnden åläggas förbud mot att registrera nya spelare till dess att 
betalning skett. 
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Särskilda Tävlingsbestämmelser  
för föreningar i OBOS Damallsvenskan  

Beslutade av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Representantskap den 256 november 20221.  

Dessa särskilda tävlingsbestämmelser träder i kraft den 256 november 20221.  Genom 
förevarande bestämmelser upphör tidigare särskilda tävlingsbestämmelser för 
föreningar i OBOS Damallsvenskan att gälla.  

 

1 kap. Inledande bestämmelser 
Innehåll  

1 § Dessa särskilda tävlingsbestämmelser innehåller regler om arenakrav, 
säkerhet och service och vad som i övrigt ska iakttas i samband med 
matcharrangemang.   
 

Tillämpningsområde  

2 § De särskilda tävlingsbestämmelserna gäller för föreningar i OBOS 
Damallsvenskan. Bestämmelserna är tillämpliga vid nationella tävlingar 
som administreras av SvFF, då representationslag från OBOS 
Damallsvenskan möts.  

Det som föreskrivs för förening i de särskilda tävlingsbestämmelserna 
gäller även för IdrottsAB. 
 

Förhållande till andra tävlingsregler 

3 § I frågor som inte regleras i de särskilda tävlingsbestämmelserna gäller 
övriga av SvFF fastställda tävlingsregler samt annan i cirkulär och 
skrivelse utgiven information om dessa. Om lydelse i de särskilda 
tävlingsbestämmelserna och SvFF:s övriga tävlingsregler står i strid med 
varandra, gäller lydelsen i de särskilda tävlingsbestämmelserna. 

De begrepp som finns definierade i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska 
förstås på samma sätt i dessa särskilda tävlingsbestämmelser, såvida inte 
annat särskilt anges eller framgår av sammanhanget. 

SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att fatta beslut i frågor som inte 
har beaktats i de särskilda tävlingsbestämmelserna och övriga av SvFF 
fastställda tävlingsregler. 

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att 
förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. 
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Direktiv och information från Elitfotboll Dam  

4 § I anslutning till de särskilda tävlingsbestämmelserna ska Elitfotboll Dam 
(EFD), i samråd med SvFF, upprätta direktiv och information i syfte att 
ge vägledning om hur föreningarnas verksamhet ska bedrivas inom 
ramen för SvFF:s tävlingsregler. Direktiv och information från EFD är 
endast tillämpliga i samband med representationslagens seriespel. 

5 § Direktiv och information antas av EFD och presenteras årligen vid 
SvFF:s Representantskapsmöte. Direktiv och information från EFD får 
inte läggas till grund för påföljder enligt SvFF:s tävlingsregler eller 
Riksidrottsförbundets stadgar. 
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2 kap. Arenakrav 
Grundläggande krav  

1 § Förening ska senast den 31 december inkomma till SvFF med ansökan 
om vilken ordinarie arena (hemmaplan) och vilken reservarena/arenor 
föreningen avser att använda sig av under nästkommande år. Bifogat 
ansökan ska förening inkomma med protokoll från besiktning av mobila 
läktare, förbindelse om hållbarhet från läktarleverantör (mobil läktare), 
mätprotokoll för planbelysning (inte äldre än två år), arenakarta, giltigt 
FIFA QUALITY-Pro-certifikat för konstgräs (i förekommande fall), 
bemanningsplan vid match samt evakueringsplan.  

Förening ska spela sina hemmamatcher inom hemorten, såvida inte 
annat följer av förevarande arenakrav eller om tävlingsstyrelsen, efter 
framställan från föreningen, medger annat. 

Arrangerande förening ansvarar för att arenan i samband med match är 
säker för alla närvarande personer.  

 
Arenabesiktning 

2 § SvFF ska besiktiga arena när behov föreligger. Därutöver ska besiktning 
ske då arenan förändras enligt 2 kap. 4 § eller det finns andra skäl för 
kontroll av arenan. De vid varje tid gällande arenakraven framgår av 
bilaga 1 och omfattar såväl anläggningskriterier som säkerhetskrav.  

3 § SvFF kallar föreningen till arenabesiktning. Föreningen ska i sin tur kalla 
representanter för arenaägaren, polisen och räddningstjänsten. Vilka 
handlingar som föreningen ska presentera vid besiktningen framgår av 
besiktningsprotokoll som fastställs av TK. SvFF:s besiktningsman leder 
arenabesiktningen och för noteringar i besiktningsprotokollet utifrån 
egna iakttagelser och lämnad information från övriga personer. 
Besiktningsprotokollet bildar underlag för TK:s beslut enligt 2 kap. 4 §. 

 
Beslut till följd av arenakrav 

4 § TK beslutar om arenan ska godkännas för spel eller inte.  

Beslut att godkänna arena gäller till dess annat beslutas. Efter det att TK 
har godkänt en arena för spel är föreningen skyldig att till SvFF anmäla 
sådana förändringar av arenan som kan påverka bedömningen av om 
arenan uppfyller arenakraven. TK får i sådana fall påkalla besiktning och 
äger rätt att ompröva sitt godkännande.  

5 § Förening är skyldig att se till att arenakraven är uppfyllda då 
tävlingsmatcher spelas på arenan. Brister i arenakrav som framkommer i 
samband med tävlingsmatch kan medföra att arenan beläggs med 
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spelförbud och/eller att annan påföljd åläggs föreningen enligt SvFF:s 
tävlingsregler.  

6 § TK får i avvaktan på slutlig prövning godkänna en arena för spel, med 
villkor att visst arenakrav ska vara uppfyllt vid en bestämd tidpunkt. 
SvFF ska vid den tidpunkten också genomföra en ombesiktning. Det ska 
klart framgå av TK:s beslut vilka åtgärder som måste vidtas för att 
arenan efter ombesiktning ska godkännas för spel. Visar det sig vid 
ombesiktningen att arenakravet ifråga inte är uppfyllt, ska arenan 
beläggas med spelförbud av besiktningsmannen vars beslut får 
överklagas hos TK.  

Vid ombesiktning är föreningen skyldig att till SvFF betala en 
administrationsavgift om 10 000 kr jämte kostnader för resor och i 
förekommande fall kost och logi. 
 

7 § Utöver vad som anges i 6 § får TK under pågående seriespel förbjuda 
spel på arena som uppvisar stora brister i arenakraven. TK får som 
alternativ till spelförbud besluta att föreningens hemmamatcher ska 
spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med 
ett begränsat åskådarantal.  

8 § TK:s beslut får överklagas till Överklagandenämnden i enlighet med 
SvFF:s tävlingsbestämmelser. 

 

Förbundsstyrelsens rätt att anvisa arena 

9 § Förbundsstyrelsen har rätt att vid synnerliga skäl besluta på vilken arena 
match ska spelas. Detta gäller särskilt när det bedöms föreligga en 
överhängande risk för ordningsstörningar i samband med match. 

 

Reservarenor 

10 § Förening är skyldig att ha tillgång till en reservarena.  

Förening vars ordinarie arena har konstgräsplan ska ha en reservarena.    

Förening vars ordinarie arena har naturgräsplan ska ha  

• en reservarena om reservarenan har en konstgräsplan, och 
• två reservarenor om reservarenorna har naturgräsplaner. 

Reservarena ska användas när ordinarie arena inte kan eller får användas 
för spel (i fråga om spel på reservarena, se 5 kap. 26 §). Förening ska 
senast den 31 december ange reservarena/arenor genom att inkomma 
till SvFF med ansökan om vilka två reservarenor föreningen önskar 
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använda och, om man ska ange två reservarenor, vilken av 
reservarenorna som föreningen i första hand vill spela på.  

 Tillsammans med ansökan ska ges in en skriftlig bekräftelse som visar 
att ägaren till reservarenan godkänner att arenan får användas som 
föreningens reservarena under perioden då seriespel genomförs. 

11 § TK prövar förenings ansökan enligt 10 §.  

12 § Har föreningen angett två reservarenor, och om det finns särskilda skäl, 
får TK besluta, efter framställan av föreningen, att den reservarena som 
är föreningens andraval ska användas för spel i aktuell match istället för 
den reservarena som är föreningens förstaval.  

13 § Om reservarenan är ordinarie arena för gästande förening, har 
arrangerande förening rätt att, såvida inte Förbundsstyrelsen beslutar 
annat, flytta matchen till annan av TK godkänd arena. 

   

Inspektion av spelplan 

14 § Spelplanens kvalitet ska kontrolleras av SvFF. Kontroll av spelplanen ska 
ske årligen inför seriestarten. SvFF har dessutom rätt att efter beslut av 
TK, när som helst under året påkalla och genomföra inspektion av 
spelplan.  

15 § Bedömer SvFF att det finns risk att spelplanen inte håller tillräcklig hög 
kvalitet får TK fatta beslut om inspektion av spelplanen. Inspektionen 
utförs av planinspektör utsedd av SvFF:s Anläggningskommitté.  

16 § SvFF ska som huvudregel senast 48 timmar före planinspektionens 
genomförande kalla arrangerande och gästande förening, samt i 
förekommande fall arenaägaren, att närvara vid inspektionen. I 
brådskande fall får dock kallelse ske senast 12 timmar före 
planinspektionen. 

17 § Inspektion av spelplanen ska som huvudregel genomföras senast tre 
dagar före aktuell matchdag. Om det är så tätt mellan matcherna på 
spelplanen att inspektion inte hinner genomföras enligt huvudregeln, 
ska planinspektion istället genomföras så snart det är möjligt inför 
aktuell match. 

18 § Inspektionen genomförs av planinspektören i samråd med högst två 
representanter för arrangerande och gästande förening samt i 
förekommande fall en representant för arenaägaren och övriga av SvFF 
utsedda biträden.  

SvFF:s planinspektör leder inspektionen som genomförs i enlighet med 
ett av SvFF upprättat inspektionsprotokoll. Planinspektören för 
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noteringar i inspektionsprotokollet utifrån egna iakttagelser och lämnad 
information från övriga personer. Inspektionsprotokollet bildar underlag 
för TK:s beslut enligt 2 kap. 19 §. 

19 § TK beslutar om spelplanen ska godkännas för spel eller inte. Föreningen 
har rätt att före TK:s beslut yttra sig över innehållet i 
inspektionsprotokollet. TK:s beslut får överklagas till 
Överklagandenämnden i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser. 

 

Spelplan och underlag 

20 § Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på 
bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. 
Spelplanen ska kunna användas under perioden då seriespelet 
genomförs.  

Föreningen ska till SvFF skyndsamt anmäla sådana förändringar av 
spelplanen som kan innebära att den inte håller tillräckligt hög kvalitet 
vid matchtillfälle. 

21 § Spelplanen ska vara försedd med antingen naturgräs eller konstgräs. 
Spelplanen ska vara grön med vita linjer. Gräset får vid matchtillfället 
inte vara längre än 3 centimeter. 

22 § Vid spel på konstgräs ska konstgräsplanen uppfylla FIFA:s testkriterier 
för FIFA Quality Pro standard. Färdigställd konstgräsplan ska testas på 
av FIFA föreskrivet sätt innan tävlingsmatch får genomföras.  

Konstgräsplan som inte uppfyller FIFA Quality Pro standard får av TK 
godkännas för spel om det finns synnerliga skäl. Konstgräsplan som 
uppfyller FIFA:s testkriterier men ännu inte erhållit FIFA Quality Pro-
certifikat, får godkännas för spel i avvaktan på att certifikat ska utfärdas.  

Bevattning  
 
23 §  Endast arrangerande förening har rätt att besluta om bevattning av 

spelplanen. Önskar arrangerande förening vattna spelplanen i samband 
med match ska det framföras vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 
8-10 §§). Bevattning av planen får ske fritt fram till 60 minuter före 
avspark. Därefter får bevattning ske mellan 10 och 5 minuter före 
avspark och/eller under halvtidsvilan (högst fem minuter). Bevattning 
måste ske jämnt över hela spelplanen.  
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Skjutbart tak m.m.  

24 § Om en arena har skjutbart tak beslutar SvFF:s matchdelegat, efter 
samråd med domaren, om taket till följd av väderförhållanden ska vara 
stängt eller öppet i samband med match. Detta beslut ska framföras vid 
förmötet inför aktuell match.  

Efter förmötets avslutning och före matchens inledning får matchdelegat 
eller domare ompröva beslutet om väderförhållandena allvarligt 
försämras.  

Inleds matchen med stängt tak får inte taket öppnas. Inleds matchen 
med öppet tak får domaren, om väderförhållandena allvarligt försämras 
under matchens gång, besluta att taket ska stängas. 

Beslut enligt andra och tredje styckena ovan får inte fattas i strid med 
arenans säkerhetsföreskrifter eller lag eller annan offentligrättslig 
föreskrift. 

25 §  Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.  

 

Åskådarplatser 

26 § Det ska på arenan finnas minst 800 sittplatser under tak. Sittplatser för 
åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från 
varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och 
brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat 
från sätet. 

 Den totala publikkapaciteten på en arena fastställs av SvFF vid 
arenabesiktning i enlighet med besiktningsprotokollet. 

 

Markvärme  

27 § Markvärme enligt kraven i besiktningsprotokollet ska finnas på arenan. 
Förening är skyldig att se till att markvärme används så att spelplanen 
ur det hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs.    

 

Planbelysning 

28 § Arenans planbelysning får inte understiga 500 lux vertikalt och måste i 
övrigt uppfylla kraven enligt bilaga 1 och 2.   
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Förbesiktning för uppflyttad förening 

29 § För förening som flyttas upp till OBOS Damallsvenskan ska en 
förbesiktning av arenan utföras under sista kvartalet kvalifikationsåret, 
såvida det inte är uppenbart att besiktningsbehov saknas.  

 

Undantag från arenakraven 

30 § Om förening kan uppvisa en skriftlig förbindelse från arenaägaren om 
pågående eller planerad nybyggnation eller ombyggnation av befintlig 
arena innebärande att föreningen kommer att leva upp till SvFF:s 
arenakrav för OBOS Damallsvenskan, får SvFF medge undantag från 
arenakraven. Undantag får medges för en tid upp till och med tre år från 
dagen för SvFF:s beslut. 

Undantag från arenakraven enligt första stycket får endast beviljas 
förening vid ett tillfälle.  

31 §  Arena som medgetts undantag som ordinarie arena för OBOS 
Damallsvenskan enligt 2 kap. 30 § får användas som reservarena av 
annan förening i den aktuella serien.   
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3 kap. Säkerhet och service 
Säkerhetsansvarig i styrelsen 

1 § Föreningens styrelse ska utse en eller flera ordinarie eller adjungerade 
ledamöter som ansvarar för säkerhets- och supporterfrågor. Säkerhets- 
och supporterfrågor ska behandlas vid varje ordinarie styrelsemöte.  

 

Säkerhetspersonal 

2 § I föreningen ska finnas en organisation med ansvar för säkerhet och 
service vid matcharrangemang. Arbetet med säkerhet och service ska ske 
i nära samverkan med berörda myndigheter. Förening ska tillse att 
grindar för snabbevakuering är bemannade i samband med match från 
det att entréerna öppnar till dess att entréerna stängs.  

3 § Förening ska utse en person som är säkerhetsansvarig. Den som utses 
som säkerhetsansvarig ska ha fyllt 18 år. Den säkerhetsansvarige ska 
närvara vid föreningens samtliga hemmamatcher. 

 

Ordningsvakter och publikvärdar 

4 § Bemanning med ordningsvakter och publikvärdar ska ske i enlighet med 
villkor i polisens tillstånd för matchen. Förening får bemanna med fler 
ordningsvakter och publikvärdar än vad som anges i polisens tillstånd.
  

Relation till myndigheter 

5 § Förening ska upprätthålla goda och nära relationer med de myndigheter 
som är involverade i matcharrangemanget. Förening ska gentemot 
myndigheterna påtala vikten av ett effektivt utbyte av information.  

 

Relation till supporterföreningar 

6 § Förening ska upprätthålla goda och nära relationer med sin officiella 
supporterförening. Förening ska gentemot sin officiella 
supporterförening påtala vikten av ett effektivt utbyte av information.  
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Förenings ansvar i samband med match 

7 §   Arrangerande förenings ansvar 
 
   I samband med match är arrangerande förening särskilt ansvarig för:  

• uppförandet hos föreningens spelare, funktionärer och ledare, 
• uppförandet hos föreningens supportrar, 
• ordningen på arenan, 
• att arenan är iordningsställd för match, 
• att evakuering av arenan sker snabbt, tryggt och säkert, samt 
• att övriga kapitel i detta regelverk efterlevs. 

 
   Med supporter avses i dessa särskilda tävlingsbestämmelser en persons 

om genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på annat 
sätt tydligt stödjer viss förening.  

 
   Gästande förenings ansvar 
 
   I samband med match är gästande förening särskilt ansvarig för: 
 

• uppförandet hos föreningens spelare, funktionärer och ledare, 
• uppförandet hos föreningens supportrar, 
• att förse arrangerande förening med personal för att kunna 

identifiera och informera arrangerande förening om kända 
ordningsstörare som gästande förening ansvarar för, samt 

• att övriga bestämmelser i detta kapitel efterlevs.  
 

Bemanning ska i enlighet med vad som överenskommits i formuläret 
”Överenskommelse om match” (i fråga om ”Överenskommelse om 
match, se 4 kap. 5 och 6 §§). 

 

Avsyning av arenan m.m.  

8 § Arrangerande förening ska ha tillgång till arenan fyra timmar innan 
matchstart. 

Arrangerande förening är därutöver skyldig att se till att ingen utöver 
behörig personal får tillträde till arenan inom två timmar innan 
matchstart. När arenan har stängts för obehöriga är arrangerande 
förening skyldig att utföra avsyning av arenan, för att avlägsna föremål 
som inte är tillåtna eller på annat sätt kan äventyra säkerheten.  
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Ordningsregler på arenan 

9 § Ordningsreglerna på arenan ska vara likartade på samtliga matcharenor 
i OBOS Damallsvenskan. 

Som minimikrav ska ordningsreglerna ange att: 

• åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig 
visitation, 

• det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger, 

• det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga 
föremål såsom exempelvis laserpekare, 

• det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela 
(lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på 
arenan,   

• den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller 
som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker 
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av 
personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan 
omständighet som gäller den enskilde som person, inte äger 
tillträde till arenan.  

• den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med 
sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt 
ovanstående punkt, liksom den som medför t.ex. rånarluva 
eller helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar 
identifikation och som kan befaras utgöra fara för 
ordningsstörning, inte äger tillträde till arenan, 

• den som medför föremål som det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras ska användas som hjälpmedel 
vid brott, inte äger tillträde till arenan, 

• det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte 
handlingen är befogad, 

• det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande 
område innanför staketet,  

• det råder rökförbud på arenan i enlighet med vad som följer 
av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,  

• upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder endast 
får ske efter medgivande av arrangerande förening. 
Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet 
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eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i 
kommersiellt syfte, 

• i de fall att det förekommer, kameraövervakning sker på 
arenan och används för att identifiera ordningsstörare, 

• om arrangerande förening eller gästande förening i 
samband med matchen på grund av besökares otillbörliga 
beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s 
tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren 
skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller 
gästande förening, 

• personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa 
ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att 
avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till 
allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang, 

• arrangerande förening förbehåller sig rätten att för 
upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta 
publik från en läktarsektion till en annan, samt 

• den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot 
lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas 
och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader 
och/eller riskerar att avstängas från samtliga 
elitfotbollsarenor under tre år. 
 

Arrangerande förening ska, innan visitation sker enligt 10-11 §§, 
informera åskådarna om vilka ordningsregler som gäller på arenan i 
samband med match. Information om ordningsreglerna ska tydligt 
framgå vid entréerna och på biljetterna. 

 
Visitation 

10 § Arrangerande förening ansvarar för visitation vid entréerna. 
Arrangerande förening har med beaktande av sitt ordningsansvar rätt 
att utföra visitation vid samtliga entréer till arenan. Vid visitationen ska 
särskilt kontrolleras att åskådaren följer ordningsreglerna som anges i 3 
kap. 9 §.  

11 § Vilken förenings personal som ska utföra visitation ska bestämmas i 
förväg av föreningarna och framgå av formuläret ”Överenskommelse 
om match” (i fråga om ”Överenskommelse om match”, se 4 kap. 5-6 §§). 
Det ska vid entréerna tydligt anges att åskådaren måste underkasta sig 
visitation som villkor för inträde till arenan. Visitationen ska utföras av 
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för ändamålet utbildad personal.  
 

Tillträde till arenan m.m. 

12 § Åskådare som vid entrén bryter mot ordningsreglerna i 3 kap. 9 § ska 
nekas inträde till arenan. Åskådare som inne på arena bryter mot 
ordningsreglerna i 3 kap. 9 §, eller på annat sätt äventyrar säkerheten, 
ska skyndsamt avvisas från arenan. 
 

Avstängning av ordningsstörare 

13 § Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera 
samt att stänga av ordningsstörare genom arrangemangsavstängning (se 
6 kap. 13 § TB) och att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om 
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Föreningens skyldighet att 
vidta åtgärder gäller mot ordningsstörare som föreningen har ansvar för 
(i fråga om förenings ansvar i den delen, se 3 kap. 7 §). 

Läkare  

14 § Arrangerande förening är ansvarig för att läkare finns i anslutning till 
det tekniska området (i fråga om tekniska området, se 5 kap. 11 §). 
Läkarens uppgift är att assistera åskådare, spelare till båda föreningarna 
och övriga funktionärer. Läkare ska finnas på plats när arenan öppnar 
för åskådare. Domaren har, efter läkarens inrådan, rätt att i enlighet med 
spelreglerna stoppa matchen för läkarens undersökning av huvudskada. 
Har inte båda lagen läkare uppsatta på matchrapporten är det 
hemmalagets läkare som, efter samråd med bortalagets lagledning, 
ansvarar för undersökning av huvudskada. 

Bårbärare 

15 § Arrangerande förening är ansvarig för att fyra bårbärare och två bårar, 
eller motsvarande, finns i anslutning till det tekniska området (i fråga 
om tekniska området, se 5 kap. 11 §).  
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4 kap. Förberedelser inför match  
Publik 

1 § Arrangerande förening är, om inte annat beslutats av behörig myndighet 
eller med stöd av SvFF:s tävlingsregler, skyldig att bereda publik 
tillträde till arenan i samband med match. Tävlingsstyrelsen får efter 
ansökan från arrangerande förening medge undantag från detta krav om 
det föreligger särskilda skäl.  

 

Evenemangsorganisation  

2 § Förening är skyldig att skapa en ändamålsenlig evenemangsorganisation 
med tydliga ansvarsområden.  

 

Matchdelegat 

3 § Matchdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att 
övervaka matcharrangemang. Förbundsstyrelsen kan, om den anser det 
nödvändigt, utse matchdelegater till match i OBOS Damallsvenskan. 
Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha 
genomgått av SvFF godkänd delegatutbildning. Ledamot i 
Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och Överklagandenämnden får 
inte utses till matchdelegat. 

  

Säkerhetsdelegat 

4 § Säkerhetsdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att 
övervaka säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang. 
Förbundsstyrelsen kan, om den anser det nödvändigt, utse 
säkerhetsdelegat till match i OBOS Damallsvenskan. Utsedd person ska 
vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha genomgått av SvFF 
godkänd delegatsutbildning. Ledamot i Förbundsstyrelsen, 
Disciplinnämnden och Överklagandenämnden får inte utses till 
säkerhetsdelegat. 

 

Överenskommelse om match 

5 § Arrangerande förening ska senast sju dagar före match kontakta 
gästande förening, för en första avstämning inför matchen. Föreningarna 
ska vid avstämningen fylla i det elektroniska formuläret 
”Överenskommelse om match”.  
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6 § Om det vid upprättandet av formuläret ”Överenskommelse om match” 
uppkommer någon fråga som föreningarna har olika uppfattningar om, 
ska frågan hänskjutas till SvFF som i samråd med EFD fattar slutligt 
beslut i frågan.  

 

Produktionsmöte  

7 § Produktionsmöte ska hållas vid de matcher som direktsänds i TV och 
där föreningar från OBOS Damallsvenskan möts. Vid matcher då 
matchdelegat är utsedd leder denne produktionsmötet. 

 

Förmöte 

8 § Förmöte ska hållas 90 minuter före avspark, om inte annat har godkänts 
av matchdelegaten och överenskommits i formuläret ”Överenskommelse 
om match”. Finns det risk för kollision mellan olika möten i samband 
med match har förmötet högsta prioritet. 

9 § Arrangerande förening ska kalla följande personer till förmötet: 

• Matchdelegat (om utsedd) 

• Evenemangsansvarig hos arrangerande förening 

•                   Säkerhetsansvarig hos arrangerande förening 

• Representant för gästande förening 

• Representant för arenaägaren 

• Representant för polisen (i förekommande fall) 

• Representant för räddningstjänsten (i förekommande fall)  

• Representanter för respektive officiella supporterförening 
(om föreningarna bedömer att det behövs) 

Kallande person, matchdelegat och övriga föreningsrepresentanter ska 
infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet. 

 

10 § Vid matcher där matchdelegat utsetts leder denne förmötet och ansvarar 
för att eventuella reservationer antecknas i matchdelegatens rapport. Om 
inte matchdelegat utsetts leds mötet av representant för den 
arrangerande föreningen. 
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5 kap. Matchens genomförande 
Kallelse och inställelse till match 

1 § Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS. 
Arrangerande förening ska meddela funktionärer tid och plats för match 
senast fyra dagar före matchdagen. Gästande förenings lag (som mest 25 
personer) ska beredas fritt tillträde till arenan senast 90 minuter före 
avspark.  

Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i 
så god tid att avspark kan ske vid fastställd tidpunkt. 

 

Domare  

2 § Match ska ledas av domare som godkänts av SvFF. I match i OBOS 
Damallsvenskan utses även s.k. fjärdedomare. 

Domare, assisterande domare och fjärdedomare ska vara på arenan för 
att inspektera spelplanen minst 90 minuter före avspark. Har domaren 
inte infunnit sig senast 15 minuter före avspark, eller skadar domaren sig 
under matchen, ska matchen ledas av den domare som domargruppen 
gemensamt utser. Har assisterande domare inte infunnit sig senast 30 
minuter före avspark ska ersättare utses.  

3 § Ledare, spelare eller annan person som föreningen är ansvarig för får 
inte inleda diskussion med domarna när dessa är kvar på spelplanen 
eller på väg från spelplanen till omklädningsrummet. Endast match- och 
säkerhetsdelegat, domarobservatör och matchsekreterare har 
tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum om inte domaren medger 
annat. 

 

Spelarförteckning, domarrapport 

4 § Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej 
smeknamn) samt personnummer eller i förekommande fall 
födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt 
formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika 
domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och 
funktion på de personer, högst fjorton (14) varav sju ersättare/avbytare, 
som får finnas i det tekniska området (i fråga om tekniska området, se 5 
kap. 11 §). Om tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som 
spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken 
ledare. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att 
spelaren är obehörig.  
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5 § Förening ska överlämna spelarförteckningen till domaren senast 75 
minuter före avspark. Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det 
att spelarförteckning lämnats till domaren, såvida inte domaren anser att 
det finns särskilda skäl.  

Spelarförteckningen ska vara undertecknad av för föreningen ansvarig 
person. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna. Domaren 
ansvarar för att spelarförteckningarna/domarrapporterna inom 6 
timmar rapporteras till SvFF via FOGIS.  

Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för FOGIS, 
förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening 
har rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av 
domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF. 
SvFF får vid uppenbart skrivfel av domaren, på eget initiativ göra 
rättelse i domarrapporten. 

 

Uppvärmning, avspark, m.m. 

6 § Lagen ska ha tillgång till arenans spelplan, eller annan spelplan i nära 
anslutning till arenan, för uppvärmning senast 45 minuter före avspark. 
Arrangerande förening ska till domare tillhandahålla tryckmätare samt 
minst sju matchbollar med FIFA:s godkännandemärke. 

7 § Arrangerande förening ska till gästande lag tillhandahålla minst fem 
bollar av samma märke och kvalitet som matchbollen, att användas vid 
uppvärmning före match.  

Arrangerande förening ska tillhandahålla domarna signalflaggor, 
elektronisk skylt för spelarbyten och frisparksspray (2 sprayburkar per 
match). SvFF levererar frisparksspray till föreningen. Sprayen får inte 
användas för andra ändamål än matcher i OBOS Damallsvenskan. 

Arrangerande förening ska tillhandahålla lagen erforderligt antal röda 
och gröna byteskort att använda vid spelarbyte. 

8 § Match ska börja på fastställt klockslag. Halvtidspausen får inte överstiga 
15 minuter, om inte tävlingsstyrelsen beslutar annat.  
 

9 § Under matchens gång får tre fem spelare per lag värma upp samtidigt. 
En ledare får vid behov leda spelarnas uppvärmning. Uppvärmningen 
ska ske antingen bakom förste assisterande domare eller bakom målet. 
Vilket område som väljs beslutas vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 
kap. 8-10 §§). Spelare ska värma upp i västar vars färger inte är 
förväxlingsbara med lagens matchdräkter eller motståndarlagets västar. 
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Föremål i spelplanens närhet 

10 § Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas 
på ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer 
(i fråga om reklamskyltars placering se 5 kap 15 §).  

 

Tekniska området 

11 § Det tekniska området ska märkas upp i enlighet med spelreglerna så att 
det sträcker sig 1 meter på varje sida om respektive s.k. avbytarbås och 
upp till 1 meter från sidlinjen. Bredden på det tekniska området får inte 
understiga åtta meter. De personer som är uppsatta på 
spelarförteckningen ska befinna sig inom gränsen för det tekniska 
området under match, med undantag för de spelare som värmer upp 
enligt 9 § och de personer som med domarens tillstånd får beträda 
spelplan vid skada. 

12 § Maximalt 14 personer, varav 7 spelare, får uppehålla sig i det tekniska 
området under match. De personer som befinner sig i det tekniska 
området ska vara uppsatta på spelarförteckningen i enlighet med 5 kap. 
4 §. Endast en person i taget har rätt att ge taktiska instruktioner från det 
tekniska området. Med undantag för den person som ger taktiska 
instruktioner, ska spelare och ledare i det tekniska området sitta ner på 
de därför avsedda bänkarna. När ledare behöver konferera med 
varandra får två personer stå upp under kortare tid.  

 Spelare och ledare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i 
det tekniska området, såvida domaren inte beslutar att det finns 
särskilda skäl för undantag. 

 

Bollpojkar och bollflickor 

13 § Arrangerande förening ska utse minst åtta bollpojkar/bollflickor, som 
ska vara klädda i färger som klart skiljer sig från spelarnas och domarnas 
dräkt. 

  

Arenareklam, m.m. 

14 § Reklamskyltar ska vara utformade så att inga vassa kanter eller andra 
utföranden eller material kan vålla skada på spelare eller funktionärer.  

15 § Reklamskyltarna får inte placeras närmare spelplanen än 3 meter från 
sidlinjen. Om arenans utformning inte medger placering av 
reklamskyltar i enlighet med vad som anges i första meningen får 
undantag, om det finns synnerliga skäl, under en tidsbegränsad period 
medges efter skriftlig ansökan hos TK. 
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16 § Arenareklam får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller 
anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi. 

Ingen form av exponering av varumärken eller andra kännetecken eller 
annan marknadsföring, vare sig verklig eller virtuell, kommersiell eller 
icke-kommersiell, är tillåten på spelplanen eller spelplanens utrustning 
(inklusive målnäten och den yta de täcker) under matchens speltid. 

17 § Ingen form av marknadsföringsmaterial får sättas upp på målen, näten, 
flaggstänger (hörn- och mittflaggor) eller dess flaggor. Ingen främmande 
utrustning (kameror, mikrofoner, etc.) får heller fästas i dessa. 

Förening får beviljas undantag från förbud att fästa främmande 
utrustning (kameror, mikrofoner, etc.) i bakre delen av målställningarna. 
Föreningens ansökan om undantag prövas av TK, som har rätt att 
fastställa tekniska och andra villkor för ett tillstånd. 

Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om begränsningar av reklamrätten 
på till spelplanen angränsande ytor, t.ex. ytan mellan sidlinjen och den 
första reklamraden. 

Reklam på matchbollen får inte förekomma i annan form än tillverkarens 
varumärke. 

 

Politiska budskap 

18 § Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller 
i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn 
och/eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, 
t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande 
aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat).  

 

Matchdräkter 

19 § Förening ska inför säsong på av EFD anvisat sätt insända matchdräkt för 
godkännande av dräktens utformning. EFD ska vid sin prövning 
inhämta yttrande från SvFF:s Domarkommitté.  

Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om 
arrangerande förenings dräktfärg. Finner domare att två föreningar har 
förväxlingsbara matchdräkter ska domaren ålägga den gästande 
föreningen att helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens färger ska vara 
helt avvikande från de ordinarie. Vid match på neutral plan anses den 
först angivna föreningen som s.k. hemmalag. 

20 § Lagen ska ha sina matchdräkter numrerade (1–100). Matchdräkterna får 
inte numreras med romerska siffror. Siffrorna ska ha en höjd av minst 20 
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cm och högst 35 cm samt vara minst 3 cm och högst 5 cm breda och 
placerade på matchdräktens rygg. Siffrorna ska vara lika stora, ha 
samma färg och typsnitt på lagets alla tröjor. Numreringen ska vara 
tydligt läsbar och placeras i mitten på baksidan av tröjorna. 

21 § Reklam får förekomma på spelares matchdräkt, såvida inte annat 
beslutas av Förbundsstyrelsen, men får inte innehålla budskap som kan 
verka sårande eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller 
pornografi. 

Reklamen ska utformas med hänsyn till matchdräktens originalfärger. 
Den får inte ges sådan utformning som kan verka störande eller 
förvirrande på spelare, funktionärer eller åskådare. Reklamen får inte 
vara av sådant material eller fastsättas på sådant sätt att den kan skada 
spelare eller spelares utrustning. Reklam på ryggen ska fastsättas med 
ett avstånd av minst 3 cm mellan text och spelarnummer. 

På siffran får reklam förekomma endast i dess nederkant. Siffran får inte 
vara ett reklambudskap. Reklam får inte förekomma på lagkaptenens 
armbindel.  

 

Fair Play-ceremoni 

22 § Arrangerande förening ansvarar för att Fair Play-ceremoni genomförs 
före avspark.  

 

Högtalarsystem, matchklocka och resultattavla, m.m. 

23 § Högtalarsystemet ska användas för information under 
matcharrangemanget. Information från matchspeakern ska hållas 
neutral. Högtalarsystemet får inte användas för uppspelning av musik 
eller annat störande ljud under matchen. 

24 § På resultattavlan ska resultat och speltid i pågående match visas samt 
resultat i matcher i OBOS Damallsvenskan som spelas samtidigt som 
aktuell match. 

25 § Matchklockan ska visa speltiden från matchens början till slut och får 
inte stoppas vid 45 minuter respektive 90 minuter. Tilläggstid ska 
påannonseras på samma sätt i alla matcher där lag från OBOS 
Damallsvenskan möts.  

Arrangerande förening ska hålla med elektronisk skylt för information 
om tröjnummer på de spelare som ska bytas och eventuella 
tilläggsminuter. 
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Uppskjuten/Avbruten match på grund av väder eller spelplan 

26 § Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match 
på grund av väder- och/eller planförhållanden ska fattas av domare. 
Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med hänsyn till 
omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen 
spelas eller återupptas så snart som möjligt samma dag.  

Om ordinarie plan inte är i speldugligt skick, ska matchen spelas samma 
speldag på arrangerande förenings reservarena. Om föreningen har fått 
två reservarenor godkända av SvFF ska matchen i första hand spelas på 
den reservarena som arrangerande förening har som förstaval. Om inte 
reservarenan/reservarenorna kan användas för spel ska matchen spelas 
dagen efter ursprunglig speldag på ordinarie arena eller reservarena. 
Matchdelegaten, eller domaren om matchdelegat inte utsetts till 
matchen, ska i samråd med berörda föreningar fastställa spelplats och 
avsparkstid, samt i förekommande fall, annan speldag. Om det finns 
särskilda skäl får TK besluta om undantag från denna bestämmelse. 

27 § Match som avbryts på grund av väder- och/eller planförhållanden ska 
återupptas med de förutsättningar som anges i 4 kap. 19 § i SvFF:s 
tävlingsbestämmelser. 

 

Avbruten match på grund av säkerhetsrisk - Matchmöte 

28 §  Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten 
allvarligt äventyras på arenan. Om spelet inte kan återupptas inom 20 
minuter, får domaren besluta att matchen inte ska fullföljas vid detta 
tillfälle. Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn till 
omständigheterna, anser att det finns skäl till det. Domaren har endast 
rätt att återuppta matchen senast nästkommande dag. Återupptas inte 
den avbrutna matchen inom denna tid ska den inte fullföljas, såvida inte 
annat beslutas av Disciplinnämnden. 

 
29 §   När domaren har avbrutit en match enligt 28 § ska ett s.k. matchmöte 

hållas omedelbart. Matchmötet ska hållas i en lokal utan insyn och som i 
övrigt är anpassad för ändamålet.  Vid matchmötet ska följande personer 
närvara: 
• Matchdelegat (om utsedd), 
• Säkerhetsansvarig hos den arrangerande föreningen,  
• Representant för gästande förening, och 
• Domaren. 

   Därutöver ska följande personer kallas och beredas plats vid mötet: 
• Representant för arenaägaren, 
• Representant för polisen, och 
• Representant för räddningstjänsten. 
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30 §  Matchdelegaten (om utsedd), eller i andra hand säkerhetsansvarig hos 
den arrangerande föreningen, leder matchmötet och för anteckningar om 
vad som beslutas. Ytterligare sakkunniga får tillkallas om samtliga 
mötesdeltagare samtycker till detta. Sådana tillkallade personer ska efter 
avslutad konsultation lämna matchmötet. 

 
31 §  Utgångspunkten för matchmötet är att matchen ska återupptas så snart 

som möjligt samma dag eller senast nästkommande dag. Domaren ska i 
samråd med övriga personer vid matchmötet undersöka de åtgärder 
som kan vidtas för att upprätthålla säkerheten på arenan, så att matchen 
kan återupptas. Såvida inte myndighetsbeslut upplöser matchen, är det 
domaren som fattar slutligt beslut om matchen ska återupptas eller inte.  

 
32 §  I fråga om sportsliga konsekvenser med anledning av att avbruten 

match inte fullföljs enligt 28 §, gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser 6 kap. 
10 §. Återupptas matchen gäller de förutsättningar som anges i 4 kap. 19 
§ SvFF:s tävlingsbestämmelser. 

 

Eftermöte 

33 § Eftermötet ska hållas efter matchen, vid tidpunkt som bestäms i 
samband med förmötet. Arrangerande förening ska kalla till eftermöte. 
De personer som har kallats till förmötet ska också kallas till eftermötet (i 
fråga om förmöte, se 4 kap. 8-10 §§). 

Kallande person, i förekommande fall matchdelegat och övriga 
föreningsrepresentanter ska infinna sig eller på annat sätt delta vid 
mötet. 

34 § Har matchdelegat utsett till matchen leder denne eftermötet och 
ansvarar för att eventuella reservationer antecknas i matchdelegatens 
rapport. Om inte matchdelegat utsetts leds mötet av representant för den 
arrangerande föreningen. 

35 § Matchdelegaten, och i förekommande fall säkerhetsdelegaten, ska, om 
de utsetts till matchen, informera föreningarna om vilka iakttagelser 
kring matcharrangemanget som gjorts och särskilt påtala vad som 
kommer att ingå i matchdelegatrapporten. Föreningarna ska informeras 
om händelser som ligger till grund för eventuell anmälan till behörigt 
bestraffningsorgan. 

36 § Vid matcher då både matchdelegat och säkerhetsdelegat har utsetts, ska 
matchdelegaten med biträde av säkerhetsdelegaten upprätta 
matchdelegatrapport och eventuella anmälningar. 
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Resultatrapportering 

37 § Arrangerande förening är via huvudansvarig matchsekreterare skyldig 
att rapportera resultat och annan information på sätt som SvFF (via 
fogis.se) anvisar. 
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Bilaga 1  

Arenakrav OBOS Damallsvenskan  

 

ANLÄGGNINGSKRITERIER  

1. Markvärme ska finnas på arenan och användas så att spelplanen ur det 
hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs. 
 
Markvärme ska bestå av antingen värmeslingor nedgrävda under spelplanen, 
tält med varmluftsblåsning eller annan godkänd lösning som gör planen 
spelbar enligt första stycket. 
 

2. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden 
samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska 
vara grön med vita linjer. 
 

3. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s och UEFA:s 
testkriterier för FIFA Quality Pro standard.  
 

4. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska 
finnas ända ner till marken vid stolparna. Anordning för att sätta fast hjul på 
flyttbara mål, som kan påverka bollens riktning, får inte finnas vid stolpen.  

Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och 
ska vara runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i 
enlighet med spelreglerna för fotboll.  

En extra målställning som snabbt kan installeras om så krävs ska finnas 
tillgänglig på arenan. 

5. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett 
avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.  
 

6. Arenan ska kunna tillgodose omklädningsmöjligheter för både manliga och 
kvinnliga domare liksom ledare. 

Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. 
Omklädningsrummen ska vardera innehålla minst fem duschar, tre toaletter, 
sittplatser för som minst 25 personer, en massagebänk och en taktiktavla. 

Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna. Omklädningsrummet ska 
minst innehålla en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord. 

Arenan ska vara utformad med exempelvis spelartunnel så att lagen och 
domarna har direkt, skyddat och avskilt tillträde från omklädningsrum till 
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spelplanen. Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan.  
 

7. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden på 
det tekniska området får inte understiga åtta meter.  
 

8. Arenans sittplatser ska vara numrerade.  
 

9. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradänger ska det finnas 
avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så det 
inte är möjligt att en person faller mer än sex gradänger. Tillfälliga sitt- och 
ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla 
uppgifter om hur många som får vistas på läktaren. Evakueringsplan ska 
uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. Vid uppförande av tillfälliga 
läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig leverantör att 
läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid arrangemanget 
inklusive när publik hoppar under match. 
 

10. Det ska finnas ett rum för medicinsk behandling av spelare och domare. 
Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filtar, sjukbrits och 
telefon. 

Det ska på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller behandlingsutrymme 
för åskådare. Dessa utrymmen ska bemannas av sjukvårdare och förses med 
filtar, bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmena ska vara 
lättillgängliga, tydligt markerade genom skyltning och vägbeskrivning och 
anpassade för att bårar och rullstolar ska komma in och ut.    

Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i 
närheten av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för 
allmänheten eller media. Lokalen ska vara minst 20 kvadratmeter och bestå av 
ett väntrum och ett provrum med tillhörande toalett. Dessa rum ska ligga i 
anslutning till varandra. Toaletten måste ligga i provrummet eller i direkt 
avskild anslutning till detta rum.  

Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till 
provrummet. Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. 
Väntrummet ska ha sittplatser för åtta personer, ha klädhängare eller 
klädskåp och vara utrustat med ett kylskåp. 

Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande 
vatten och ett låsbart skåp. 

I OBOS Damallsvenskan får rum för medicinsk behandling av spelare, domare 
och åskådare samt lokal för dopingkontroll vara ett gemensamt utrymme. 

Det ska på arenan finnas minst en hjärtstartare (defibrillator).  
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11. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och 
matchresultat från såväl den egna som andra matcher. Rapportering av odds 
eller annan spelinformation ska vara möjlig.  
 

12. Försäljning och servering ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan där 
åskådare befinner sig.  
 

13. Skyddad plats för matchsekretariat ska finnas och vara placerad i anslutning 
till speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst tre personer och vara 
utrustat med eluttag, ha fast eller trådlös tillgång till internet eller annan 
likvärdig kommunikation samt plats för skrivare till dator. Kopiator ska 
finnas i nära anslutning till matchsekretariatet. Kommunikation med 
fjärdedomare och bildproducent ska vara möjlig. 
 
Det ska finnas en särskilt anvisad sittplats med bord för central 
domarobservatör (CDO). 
 

14. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell 
tilläggstid samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med 
huvuddomaren.  
 

15. Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av 
arenan där åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare 
som ska fördelas lika mellan män och kvinnor samt en urinoar per 125 
åskådare. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med rinnande vatten. 
Enligt SvFF:s definition kan en urinoar som är 8 meter lång samtidigt betjäna 
10 personer (0,8 meter per person).  
 

16. Det ska finnas utrymmen för media, dvs. arbetsrum och presskonferensrum.  
 
Arbetsrum ska innehålla tillräckligt antal skrivplatser och ha en yta av minst 
30 kvadratmeter. Plats för så kallad ”mixed zone” ska definieras i anslutning 
till omklädningsrum/spelargång. 

Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan. Rummet ska vara 
utrustat med ett skrivbord, en kameraplattform, ett podium, ljudsystem och 
ett tillräckligt antal sittplatser. 

Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.  
 

17. Minst 20 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Dessa platser 
ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en 
bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och 
fast eller trådlös tillgång till internet ska finnas vid varje sittplats. 
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18. Det ska finnas två platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska 
vara strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst tre 
sittplatser. Platserna specificeras i samråd mellan arrangerande förening och 
produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för monitorer och annan utrustning. 
Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. flashintervjuer.  
 

19. Arenan ska ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen bör 
vara placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund. 
Studioplatsen ska även vara skyddad. 
 

20. Arenan ska ha en fast kameraplattform placerad minst 3 meter från sidlinjen 
och centrerad vid mittlinjen. Plattformen ska vara placerad på sådan höjd att 
vinkeln till mittpunkten blir 15-20 grader. 

Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 4 kvadratmeter stor.  
 

21. I de fall match direktsänds i TV eller om media så önskar ska det finnas 
nödvändig strömförsörjning med eluttag i nära anslutning till OB-bussen samt 
finnas en skyddad uppställningsplats för OB-buss. Det krävs ett 63 A-uttag 
och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från 
övrig verksamhet och ha samma jordning. 
 

22. Arenan ska ha tillgång till ytor avsedda för representation (hospitality). 
 

23. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med 
funktionsnedsättning och dess ledsagare.   
Dessa platser ska vara utrustade med bl.a. 
- ramper för rullstolar, 
- entré och åskådarplats på samma våningsplan, 
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen, 
- försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas i anslutning till 

platserna, 
- toaletter för personer med funktionsnedsättning, och 
- vid behov, övriga tekniska hjälpmedel. 

 
24. Markbeläggningen inom arenaområdet ska vara av sådan beskaffenhet att 

personer med funktionsnedsättning, t.ex. rullstolsburna åskådare, kan 
förflytta sig obehindrat inom arenaområdet. 
 

25. Installerad planbelysning får inte understiga: 

• 500 lux vertikalt, 
• Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed > 500 lux mot fast/huvudkamera 

samt Evmed > 300 lux mot rörliga kameror/övriga riktningar, 
• Likformighet Emin/Emax > 0,4 och Emin/Emed > 0,6 samt Ehmin/Ehmax > 

0,5. Se vidare bilaga 2. 
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Förening ska utföra kontrollmätning av belysning och ska sända in 
giltigt belysningsmätningsprotokoll till SvFF. Kontrollmätning är giltig i 
två år från dagen för testets genomförande. Dessa underlag ska finnas 
framtagna till besiktningstillfället. 
 

26. Det ska på arenan finnas minst 800 sittplatser under tak. 
 
Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, 
separerade från varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och 
brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från 
sätet. 
 
Arenans totala publikkapacitet fastställs med utgångspunkt från antal 
sittplatser, ståplatsutrymmen på arenans läktare samt, i förekommande fall, 
övriga ytor på arenan som bedöms vara säkra och tillräckliga för att åskådaren 
ska se matchen.  
 

27. Reservarena i OBOS Damallsvenskan ska uppfylla följande krav utöver vad 
som gäller enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB): 
 
Planstorlek – spelplan, som ska vara grön med vita linjer, ska vara minst 100 
meter x 60 meter.  
Konstgräs – konstgräset ska uppfylla godkända testvärden i enlighet med 
SvFF:s rekommendation för breddfotboll.  
Planbelysning – arenan ska ha planbelysning. Belysningen bör följa SvFF:s 
rekommendationer för belysning av fotbollsplaner för breddfotboll.  
Målställningar –  målställningar på arenan ska vara säkert förankrade. 
Omklädningsrum – arenans omklädningsrum inklusive duschar ska ha god 
standard samt kunna tillgodose omklädningsmöjligheter för både manliga och 
kvinnliga domare liksom ledare. Lagen ska disponera varsin massagebänk.  
Dopingrum m.m. – det ska finnas utrymmen för medicinsk behandling av 
spelare och publik. Utrymmena ska vara utrustade för att möjliggöra 
dopningstester.  
Resultattavla – det ska finnas resultattavla som kan visa speltid och resultatet 
för pågående match. 
Platser för media m.m. - det ska finnas reserverade platser för media. 
Platserna ska vara strömförsörjda och det ska finnas fast eller trådlös tillgång 
till internet. Det ska vidare finnas arbetsrum för media samt 
presskonferensrum.  
Elektronisk skylt – det ska finnas en manuell skylt för spelarbyten.  
Toaletter – det ska finnas ett väl anpassat herr- och damtoaletter samt toaletter 
som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Toaletterna ska 
innehålla tvättmöjligheter med åtminstone rinnande vatten. 
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Åskådarplatser för personer med funktionsnedsättning– det ska finnas 
åskådarplatser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning och 
ledsagare.   
Ytor avsedda för representation – ytor ska finnas i anslutning till, eller på 
gångavstånd från, arenan. 
Kommentatorsplatser m.m. – vid direktsända matcher ska det finnas 
kommentatorsplatser på läktaren samt nödvändig strömförsörjning med 
eluttag i nära anslutning till OB-buss.  
Säkerhetskrav - arenans utformning ska, med utgångspunkt från svensk lag 
och p. 10 samt 32 – 46 i förevarande besiktningsprotokoll, vid en 
sammantagen bedömning vara säker för alla närvarande personer. 
 

28. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång. 
Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste assisterande 
domare) eller bakom ena målets reklamskyltar. 
 

29. Arenan ska inneha 20 VIP-stolar. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så 
nära mittlinjen som möjligt och ska under alla förhållanden vara placerade 
mellan de två straffområdena.   
 

30. Arenan ska ha ett rum avsedd för match- och säkerhetsdelegat. Delegaten ska 
från rummet, som ska befinna sig i närheten av omklädningsrummen för 
lagen och domarna, kunna kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös 
tillgång till internet. 

I OBOS Damallsvenskan får rum för match- och säkerhetsdelegat utgöras av 
exempelvis ett sammanträdesrum. 

31. Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen. 
 

SÄKERHETSKRAV   

32. Arena som har avgränsning in mot planen ska ha tydligt markerade grindar 
och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen när dessa vägar 
ska användas för evakuering. Även trappgångar som används vid evakuering 
ska vara tydligt särskiljbara från övriga läktardelar. 
 

33. Arenan ska vara avgränsad genom arenavägg eller inhägnad med 
stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.  
 

34. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, 
korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria 
från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett 
evenemang. 
 

35. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från 
åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och 
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vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan 
dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och 
enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga 
omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan. 
 

36. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska 
vara anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om 
8-10 personer per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning 
och/eller visitation sker reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och 
spärr. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras. 
 

37. Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och 
fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara utrustade med SvFF:s 
informationsskyltar om vad som inte får föras in på arenan samt att visitation 
kan komma att ske. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan 
genomföras. 
 

38. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). 
Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst 
ska arenan förses med nödvändiga säkerhets- och 
brandbekämpningsanordningar.  
 

39. Arenan ska ha grindar för snabbevakuering av åskådare samt en i samarbete 
med räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, 
upprättad plan för evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin 
helhet. Evakueringsplanen ska innehålla en beskrivning av varje enskild arena 
och utrymmen såsom trappor, grindar och övriga vägar som åskådarna ska 
använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara markerade med skyltar. 
Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska redovisas. Varje 
förening ska tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med de 
punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla 
uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen 
ska samordningen med den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus 
eller annan sjukvårdsberedskap beskrivas.  
 

40. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så 
sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger 
störtningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt 
informerande om förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.  
  

41. Två övertäckta avbytarbås ska finnas för minst vardera 12 personer. Dock ska 
14 personer ha rätt att uppehålla sig inom det tekniska området. Även 
fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad 
mellan de två lagens avbytarbås. 
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42. Det ska på varje arena finnas ordningsregler som ska vara anslagna på ett 
sådant sätt att åskådarna kan läsa dem. Dessa regler ska åtminstone innehålla 
information i enlighet med 3 kap 9 § SvFF:s särskilda tävlingsbestämmelser 
för föreningar i OBOS Damallsvenskan. 
 

43. Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.  
 

44. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst 
två bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer.  
 

45. Arenan ska vara utrustad med två bårar.  
 

46. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna 
inne på arenan, med hjälp av ett högtalarsystem.  
Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott. 
 

47. Arenan ska ha en skyddad sittplats på läktaren, exempelvis placerad på VIP-
sektion, avsedd för ev. avvisade ledare. 
 

48. Arenaområdet ska vara fritt från sten och andra lösa föremål som kan kastas 
in på spelplanen eller på annat sätt äventyra säkerheten på arenan.  
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Bilaga 2 

Krav på vertikalbelysningens likformighet, Emin/Emax > 0,4 och  

Emin/Emed > 0,6 samt för horisontalbelysningens likformighet, Ehmin/Ehmax 
> 0,5. 

 

Förkortning  Uttryck  Förklaring 

Ehmin/Ehmax 

Emin/Emax  

Emin/Emed Likformighet Förhållande som beskriver belysningens  

Jämnhet. 

E  Belysningsstyrka Det ljusflöde som träffar en viss yta,  

uttryckt i lux. 

Ev  vertikal belys.styrka Belysningsstyrka på ett vertikalt plan 1, 5  

meter över mark beräknad/mätt mot specifik 
kamera/punkt belysningsstyrka.  

Lx  Lux  Enheten för belysningsstyrka. 1 lux =  

1 lm/m2. 

Lm  Lumen  Enheten för ljusflöde. Den mängd ljus en  

ljuskälla sänder ut.  
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Särskilda Tävlingsbestämmelser  
för föreningar i Allsvenskan och Superettan  

 
Beslutade av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Representantskap den 256 november 20221. 
 
Dessa särskilda tävlingsbestämmelser träder i kraft den 256 november 20221. Genom 
förevarande bestämmelser upphör tidigare särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i 
Allsvenskan och Superettan att gälla. 
 
 
 
1 kap. Inledande bestämmelser 
 
Innehåll  
1 § Dessa särskilda tävlingsbestämmelser innehåller regler om arenakrav, säkerhet och 

service och vad som i övrigt ska iakttas i samband med matcharrangemang.   
 
Tillämpningsområde  
2 § De särskilda tävlingsbestämmelserna gäller för föreningar i Allsvenskan och 

Superettan, såvida inte annat anges. Bestämmelserna är tillämpliga vid nationella 
tävlingar som administreras av SvFF, då representationslag från Allsvenskan eller 
Superettan möts.  

 
 Det som föreskrivs för förening i de särskilda tävlingsbestämmelserna gäller även för 

IdrottsAB. 
 
Förhållande till andra tävlingsregler 
3 § I frågor som inte regleras i de särskilda tävlingsbestämmelserna gäller övriga av 

SvFF fastställda tävlingsregler samt annan i cirkulär och skrivelse utgiven 
information om dessa. Om lydelse i de särskilda tävlingsbestämmelserna och SvFF:s 
övriga tävlingsregler står i strid med varandra, gäller lydelsen i de särskilda 
tävlingsbestämmelserna. 

 
De begrepp som finns definierade i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska förstås på 
samma sätt i dessa särskilda tävlingsbestämmelser, såvida inte annat särskilt anges 
eller framgår av sammanhanget. 

 
SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att fatta beslut i frågor som inte har beaktats i 
de särskilda tävlingsbestämmelserna och övriga av SvFF fastställda tävlingsregler. 

 
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig 
om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. 
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Direktiv och information från Föreningen Svensk Elitfotboll 
4 § I anslutning till de särskilda tävlingsbestämmelserna ska Föreningen Svensk 

Elitfotboll (SEF), i samråd med SvFF, upprätta direktiv och information i syfte att ge 
vägledning om hur föreningarnas verksamhet ska bedrivas inom ramen för SvFF:s 
tävlingsregler. Direktiv och information från SEF är endast tillämpliga i samband 
med representationslagens seriespel. 
 

5 § Direktiv och information antas av SEF och presenteras årligen vid SvFF:s 
Representantskapsmöte. Direktiv och information från SEF får inte läggas till grund 
för påföljder enligt SvFF:s tävlingsregler eller Riksidrottsförbundets stadgar. 
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2 kap. Arenakrav 
 
Grundläggande krav  
1 § Förening ska senast den 31 december inkomma till SvFF med ansökan om vilken 

ordinarie arena (hemmaplan) och vilken reservarena/arenor föreningen avser att 
använda sig av under nästkommande år. Bifogat ansökan ska förening inkomma med 
protokoll från besiktning av mobila läktare, förbindelse om hållbarhet från 
läktarleverantör (mobil läktare), mätprotokoll för planbelysning (inte äldre än två år), 
arenakarta, giltigt FIFA Quality Pro-certifikatför konstgräs (i förekommande fall), skiss 
över sektionering av supportersektioner (som är godkänd och undertecknad av polis 
och räddningstjänst), bemanningsplan vid match, evakueringsplan, tillstånd för 
kameraövervakning (i förekommande fall). 
 
Förening ska spela sina hemmamatcher inom hemorten, såvida inte annat följer av 
förevarande arenakrav eller om tävlingsstyrelsen, efter framställan från föreningen, 
medger annat. 

 
Arrangerande förening ansvarar för att arenan i samband med match är säker för alla 
närvarande personer.  

 
Arenabesiktning 
2 § SvFF ska besiktiga arena när behov föreligger. Därutöver ska besiktning ske då arena 

förändras enligt 2 kap. 4 § eller om det annars finns skäl för kontroll av arenan. De 
vid varje tid gällande arenakraven framgår av SvFF:s bilaga 1 och 2 och omfattar 
såväl anläggningskriterier som säkerhetskrav.  

 
3 §  SvFF kallar föreningen till arenabesiktning. Föreningen ska i sin tur kalla 

representanter för arenaägaren, polisen och räddningstjänsten. Vilka handlingar som 
föreningen ska presentera vid besiktningen framgår av besiktningsprotokoll som 
fastställs av TK. SvFF:s besiktningsman leder arenabesiktningen och för noteringar i 
besiktningsprotokollet utifrån egna iakttagelser och lämnad information från övriga 
personer. Besiktningsprotokollet bildar underlag för TK:s beslut enligt 2 kap. 4 §. 

 
Beslut till följd av arenakrav 
4 § TK beslutar om arenan ska godkännas för spel eller inte.  

 
Beslut att godkänna arena gäller till dess annat beslutas. Efter det att TK har godkänt 
en arena för spel är föreningen skyldig att till SvFF anmäla sådana förändringar av 
arenan som kan påverka bedömningen av om arenan uppfyller arenakraven. TK får i 
sådana fall påkalla besiktning och äger rätt att ompröva sitt godkännande. 

 
5 § Förening är skyldig att se till att arenakraven är uppfyllda då tävlingsmatcher spelas 

på arenan. Brister i arenakrav som framkommer i samband med tävlingsmatch kan 
medföra att arenan beläggs med spelförbud och/eller att annan påföljd åläggs 
föreningen enligt SvFF:s tävlingsregler.  
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6 § TK får i avvaktan på slutlig prövning godkänna en arena för spel, med villkor att 
visst/vissa arenakrav ska vara uppfyllda vid en bestämd tidpunkt. SvFF ska vid den 
tidpunkten också genomföra en ombesiktning. Det ska klart framgå av TK:s beslut 
vilka åtgärder som måste vidtas för att arenan efter ombesiktning ska godkännas för 
spel. Visar det sig vid ombesiktningen att arenakravet ifråga inte är uppfyllt, ska 
arenan beläggas med spelförbud av besiktningsmannen vars beslut får överklagas 
hos TK.  

 
Vid ombesiktning är föreningen skyldig att till SvFF betala en administrationsavgift 
om 10 000 kr jämte kostnader för resor och i förekommande fall kost och logi. 

 
7 § Utöver vad som anges i 6 § får TK under pågående seriespel förbjuda spel på arena 

som uppvisar stora brister i arenakraven. TK får som alternativ till spelförbud 
besluta att föreningens hemmamatcher ska spelas med en eller flera för åskådare 
stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal.  

 
8 § TK:s beslut får överklagas till Överklagandenämnden i enlighet med SvFF:s 

tävlingsbestämmelser. 
 
Förbundsstyrelsens rätt att anvisa arena 
9 § Förbundsstyrelsen har rätt att vid synnerliga skäl besluta på vilken arena match ska 

spelas. Detta gäller särskilt när det bedöms föreligga en överhängande risk för 
ordningsstörningar i samband med match. 

 
Reservarenor 
10 §  Reservarena ska uppfylla samma arenakrav som den ordinarie arenan.  

 
11 § Förening är skyldig att ha tillgång till reservarena.  

 
Förening vars ordinarie arena har konstgräsplan ska ha en reservarena.    
 
Förening vars ordinarie arena har naturgräsplan ska ha  

• en reservarena om reservarenan har en konstgräsplan, och 
• två reservarenor om reservarenorna har naturgräsplaner. 

Reservarena ska användas när ordinarie arena inte kan eller får användas för spel (i 
fråga om spel på reservarena, se 5 kap. 26 §). Förening ska senast den 31 december 
ange reservarena/arenor genom att inkomma till SvFF med ansökan om vilka två 
reservarenor föreningen önskar använda och, om man ska ange två reservarenor, 
vilken av reservarenorna som föreningen i första hand vill spela på.  

 
 Tillsammans med ansökan ska ges in en skriftlig bekräftelse som visar att ägaren till 

reservarenan godkänner att arenan får användas som föreningens reservarena under 
perioden då seriespel genomförs. 

 
12 § TK prövar förenings ansökan enligt 11 §.  
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13 § Om föreningen angett två reservarenor, och om det finns särskilda skäl får TK 
besluta, efter framställan av föreningen, att den reservarena som är föreningens 
andraval ska användas för spel i aktuell match istället för den reservarena som är 
föreningens förstaval.  

 
14 § Om reservarenan är ordinarie arena för gästande förening, har arrangerande 

förening rätt att, såvida inte Förbundsstyrelsen beslutar annat, flytta matchen till 
annan av TK godkänd arena. 

   

Inspektion av spelplan 
15 §  Spelplanens kvalitet ska kontrolleras av SvFF. Kontroll av spelplanen ska ske årligen 

inför seriestarten. SvFF har dessutom rätt att efter beslut av TK, när som helst under 
året påkalla och genomföra inspektion av spelplan.  

 
16 § Bedömer SvFF att det finns risk att spelplanen inte håller tillräcklig hög kvalitet får 

TK fatta beslut om inspektion av spelplanen. Inspektionen utförs av planinspektör 
utsedd av SvFF:s Anläggningskommitté.  

 
17 § SvFF ska som huvudregel senast 48 timmar före planinspektionens genomförande 

kalla arrangerande och gästande förening, samt i förekommande fall arenaägaren, att 
närvara vid inspektionen. I brådskande fall får dock kallelse ske senast 12 timmar 
före planinspektionen. 

 
18 § Inspektion av spelplanen ska som huvudregel genomföras senast tre dagar före 

aktuell matchdag. Om det är så tätt mellan matcherna på spelplanen att inspektion 
inte hinner genomföras enligt huvudregeln, ska planinspektion istället genomföras 
så snart det är möjligt inför aktuell match. 

 
19 § Inspektionen genomförs av planinspektören i samråd med högst två representanter 

för arrangerande och gästande förening samt i förekommande fall en representant 
för arenaägaren och övriga av SvFF utsedda biträden.  

 
 SvFF:s planinspektör leder inspektionen som genomförs i enlighet med ett av SvFF 

upprättat inspektionsprotokoll. Planinspektören för noteringar i 
inspektionsprotokollet utifrån egna iakttagelser och lämnad information från övriga 
personer. Inspektionsprotokollet bildar underlag för TK:s beslut enligt 2 kap. 20 §. 

 
20 § TK beslutar om spelplanen ska godkännas för spel eller inte. Föreningen har rätt att 

före TK:s beslut yttra sig över innehållet i inspektionsprotokollet. TK:s beslut får 
överklagas till Överklagandenämnden i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser. 

 
 
Spelplan och underlag 
21 § Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt 

högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska kunna 
användas under perioden då seriespel genomförs. 
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 Föreningen ska till SvFF skyndsamt anmäla sådana förändringar av spelplanen som 

kan innebära att den inte håller tillräckligt hög kvalitet vid matchtillfälle. 
  
22 § Spelplanen ska vara försedd med antingen natur-, hybrid- eller konstgräs.  

Spelplanen ska vara grön med vita linjer. Andra markeringar får inte förekomma på 
spelplanen, såvida inte TK innan matchen godkänt markeringen. Gräset får vid 
matchtillfället inte vara längre än 3 centimeter.  
 
Beträffande hybridgräs gäller i övrigt vad som i dessa bestämmelser föreskrivs om 
naturgräs. 

 
23 §  Vid spel på konstgräs ska konstgräsplanen uppfylla FIFA:s testkriterier för FIFA 

Quality Pro standard. Färdigställd konstgräsplan ska testas på av FIFA föreskrivet 
sätt innan tävlingsmatch får genomföras.  

 
Konstgräsplan som inte uppfyller FIFA Quality Pro standard får av TK godkännas 
för spel om det finns synnerliga skäl. Konstgräsplan som uppfyller FIFA:s 
testkriterier men ännu inte erhållit FIFA Quality Pro-certifikat, får godkännas för 
spel i avvaktan på att certifikat ska utfärdas.  

 
Bevattning 
24 § Endast arrangerande förening har rätt att besluta om bevattning av spelplanen. 

Önskar arrangerande förening vattna spelplanen i samband med match ska det 
framföras vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 10-12 §§). Bevattning av planen 
får ske fritt fram till 60 minuter före avspark. Därefter får bevattning ske mellan 10 
och 5 minuter före avspark och/eller under halvtidsvilan (högst fem minuter). 
Bevattning måste ske jämnt över hela spelplanen. 

 
Skjutbart tak m.m.  
25 § Om en arena har skjutbart tak beslutar SvFF:s matchdelegat, efter samråd med 

domaren, om taket till följd av väderförhållanden ska vara stängt eller öppet i 
samband med match. Detta beslut ska framföras vid förmötet inför aktuell match.  

 
Efter förmötets avslutning och före matchens inledning får matchdelegat eller 
domare ompröva beslutet om väderförhållandena allvarligt försämras.  

 
Inleds matchen med stängt tak får inte taket öppnas. Inleds matchen med öppet tak 
får domaren, om väderförhållandena allvarligt försämras under matchens gång, 
besluta att taket ska stängas. 

 
Beslut enligt andra och tredje styckena ovan får inte fattas i strid med arenans 
säkerhetsföreskrifter eller lag eller annan offentligrättslig föreskrift.  

 
26 § Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.  
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Åskådarplatser  
27 § I Allsvenskan får endast 50 % av arenans totala publikkapacitet användas som 

ståplats. 
  
Den totala publikkapaciteten på en arena fastställs av SvFF vid arenabesiktning i 
enlighet med besiktningsprotokollet. 
 

28 § På en arena i Allsvenskan ska det finnas minst 3 000 sittplatser under tak. I 
Superettan ska det på arenan finnas minst 1 000 sittplatser under tak. Sittplatser för 
åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, 
anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha 
ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet. 

 
29 § 10 % av arenans totala publikkapacitet ska finnas tillgängliga för gästande förenings 

supportrar. Gästande förenings supportrar ska placeras på klart avgränsad och 
tilldelad sektion av arenan. 

 
Markvärme  
30 § Markvärme enligt kraven i besiktningsprotokollet ska finnas på arenan. Förening är 

skyldig att se till att markvärme används så att spelplanen ur det hänseendet är 
spelbar under perioden då seriespel genomförs.   
 

Kameraövervakning 
31 § Bestämmelser om kameraövervakning gäller endast för förening i Allsvenskan. 
 

Föreningens ordinarie arena och reservarenor ska vara utrustade med permanenta 
kameraövervakningssystem. I enlighet med arenakraven ska övervakningskameror 
användas för att klart och tydligt kunna identifiera samtliga åskådare på arenans 
samtliga läktare. Arrangerande förening är skyldig att säkerställa att 
kameraövervakningssystemet används i samband med de tävlingsmatcher som 
föreningen spelar.  
 
Den som operativt hanterar kameraövervakningssystemet i samband med match ska 
vara väl förtrogen med utrustningen.  

 
32 § Förening ska, i förekommande fall, hos tillsynsmyndigheten 

(Integritetsskyddsmyndigheten) ansöka om tillstånd för allmän kameraövervakning. 
Handhavandet ska ske i enlighet med erhållet tillstånd och tillämplig lag. Förening 
ska genom tydlig skyltning, i enlighet med de krav som följer av lag och föreskrifter 
från Integritetsskyddsmyndigheten, upplysa om att kameraövervakning sker på 
arenan. 
 

Planbelysning 
33 § Arenans planbelysning får inte understiga 1200 lux vertikalt vad avser Allsvenskan 

och 800 lux vertikalt vad avser Superettan och måste i övrigt uppfylla kraven i bilaga 
1-3.   
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Förbesiktning för uppflyttad förening 
34 § För förening som flyttas upp till Allsvenskan eller Superettan ska en förbesiktning av 

arenan utföras under sista kvartalet kvalifikationsåret, såvida det inte är uppenbart 
att besiktningsbehov saknas.  

 
Undantag från arenakraven  
35 § Om nyuppflyttad förening kan uppvisa en skriftlig förbindelse från arenaägaren om 

pågående eller planerad nybyggnation eller ombyggnation av befintlig arena som 
innebär att föreningen kommer att uppfylla SvFF:s arenakrav för aktuell serie, får 
SvFF medge undantag från arenakraven. Undantag får medges för en tid upp till och 
med tre år från dagen för SvFF:s beslut. 
 
Undantag från arenakraven för en viss serie får endast beviljas förening vid ett 
tillfälle.  

 
36 § Arena som medgetts undantag som ordinarie arena för viss serie enligt 2 kap. 35 § får 

användas som reservarena av annan förening i den aktuella serien.   
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3 kap. Säkerhet och service 
 
Säkerhetsansvarig i styrelsen 
1 § Föreningens styrelse ska utse en eller flera ordinarie eller adjungerade ledamöter 

som ansvarar för säkerhets- och supporterfrågor. Säkerhets- och supporterfrågor ska 
behandlas vid varje ordinarie styrelsemöte.  

 
Säkerhetspersonal 
2 § I föreningen ska finnas en organisation med ansvar för säkerhet och service vid 

matcharrangemang. I organisationen ska, såvida inte annat framgår av 4 §, 
ordningsvakter och publikvärdar ingå. Arbetet med säkerhet och service ska ske i 
nära samverkan med berörda myndigheter. Förening ska tillse att grindar för 
snabbevakuering av åskådare är bemannade i samband i match från det att entréerna 
öppnar till dess att entréerna stängs.  
 

3 § Förening ska utse en person som är säkerhetsansvarig. Personen ska ha genomgått 
av SvFF godkänd säkerhetsutbildning. Förening ska också utse en ställföreträdande 
säkerhetsansvarig. 
 
Förening som på grund av omständigheter varöver man inte råder, inte längre 
uppfyller ovanstående krav kan efter skriftlig ansökan till TK medges undantag från 
kravet under återstoden av innevarande år.  

 
Ordningsvakter 
4 § Bemanning med ordningsvakter ska ske i enlighet med villkor i polisens tillstånd för 

matchen. Förening får bemanna med fler ordningsvakter än vad som anges i polisens 
tillstånd. Vid matcher med planeringsprogram 3 enligt 10 § ska ordningsvakter alltid 
ingå i säkerhetsorganisationen.  
 

Publikvärdar och övriga matchfunktionärer 
5 § Förening ska utse publikvärdar som, tillsammans med polis, räddningstjänst, 

ordningsvakter och övrig arenapersonal, ska bidra med säkerhet och service i 
samband med matchen.  

 
Förening ska inför säsong på av SEF anvisat sätt insända beskrivning av 
publikvärdarnas och övriga matchfunktionärers uppgifter i samband med match.  

 
6 § Publikvärd ska före tjänstgöring ha genomgått för befattningen anpassad utbildning 

på sätt som SEF anger. SEF ansvarar för innehållet i utbildningen och 
utbildningsplan ska årligen inför seriestart tillställas SvFF för godkännande. 

  
Relation till myndigheter 
7 § Förening ska upprätthålla goda och nära relationer med de myndigheter som är 

involverade i matcharrangemanget. Förening ska gentemot myndigheterna påtala 
vikten av ett effektivt utbyte av information vid matcharrangemang, särskilt när det 
gäller att förhindra kända och potentiella ordningsstörare att få tillträde till arenan.  
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Relation till supporterföreningar 
8 § Förening ska upprätthålla goda och nära relationer med sin officiella 

supporterförening. Förening ska gentemot sin officiella supporterförening påtala 
vikten av ett effektivt utbyte av information vid matcharrangemang, särskilt när det 
gäller att förhindra kända och potentiella ordningsstörare att få tillträde till arenan. 

 
9 § Planering och kontroll av supporterresor till bortamatcher ska ske i enlighet med 

formuläret ”Överenskommelse om match” (i fråga om ”Överenskommelse om 
match”, se 4 kap. 5 och 6 §§).  

 
Klassificering av matcher 
10 § Matcher där föreningar i Allsvenskan eller Superettan möts ska av SvFF, efter 

samråd med SEF, klassificeras i tre olika nivåer med särskilda planeringsprogram för 
säkerhetsarbetet. Vid klassificeringen ska hänsyn tas till risken för att ordning och 
säkerhet kommer att äventyras samt konsekvenserna av detta. Efter bedömning av 
risken för att ordning och säkerhet kommer att äventyras i samband med matchen, 
ska planeringsprogram väljas enligt följande. 

 
• Planeringsprogram 1 - ringa risk. 
• Planeringsprogram 2 – förhöjd risk. 
• Planeringsprogram 3 – överhängande risk.  

 
Det planeringsprogram som väljs påverkar bl.a. vilka möten som ska hållas före 
matchen.  
 

Arrangerande förenings ansvar 
11 § I samband med match är arrangerande förening särskilt ansvarig för:   

• uppförandet hos föreningens spelare, funktionärer och ledare, 
• uppförandet hos föreningens supportrar, 
• ordningen på arenan (oavsett om tredje part enligt avtal ensamt förfogar över 

vissa läktarsektioner),  
• att arenan är iordningställd för match, 
• att evakuering av arenan sker snabbt, tryggt och säkert, samt 
• att övriga bestämmelser i detta kapitel. efterlevs. 

 
Med supporter avses i dessa särskilda tävlingsbestämmelser en person som genom 
klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på annat sätt tydligt stödjer viss 
förening.  
 
Med tredje part avses enligt denna bestämmelse inte gästande förening. 
 

Gästande förenings ansvar 
12 § I samband med match är gästande förening särskilt ansvarig för: 

• uppförandet hos föreningens spelare, ledare och funktionärer, 
• uppförandet hos föreningens supportrar,  
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• att förse arrangerande förening med personal för att kunna identifiera och 
informera arrangerande förening om kända ordningsstörare som gästande 
förening ansvarar för, samt 

• att övriga bestämmelser i detta kapitel efterlevs.  
  

Bemanning ska ske i enlighet med vad som överenskommits i formuläret 
”Överenskommelse om match” (i fråga om ”Överenskommelse om match”, se 
4 kap. 5 och 6 §§).  
 

Bevakning och avsyning av arenan 
13 § Arrangerande förening är skyldig att se till att ingen utöver behörig personal får 

tillträde till arenan inom tre timmar före entréerna öppnar. När arenan har stängts 
för obehöriga är arrangerande förening skyldig att utföra avsyning av arenan, för att 
avlägsna föremål som inte är tillåtna eller på annat sätt kan äventyra säkerheten. På 
den supportersektion som tilldelats gästande förening ska avsyningen ske 
tillsammans med gästande förening och resultatet av avsyningen dokumenteras i ett 
protokoll som presenteras vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 10-12 §§). 
 
Arrangerande förening är skyldig att i samband med match bevaka skyddade 
parkeringar för domare och spelarbuss samt, vid TV-sänd match, uppställningsplats 
för OB-buss. 
 

Ordningsregler på arenan 
14 § Ordningsreglerna på arenan ska vara likartade på samtliga matcharenor i 

Allsvenskan och Superettan. 
 
Som minimikrav ska ordningsreglerna ange att: 
• åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation, 
• det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger, 
• det inte är tillåtet att medföra glasflaskor eller aluminiumburkar, 
• det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis 

laserpekare, 
• det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska 

varor eller brandfarliga vätskor på arenan,   
• den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg 

med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan 
grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, inte 
äger tillträde till arenan,  

• den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol 
som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som medför t.ex. 
rånarluva eller helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar 
identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inte äger 
tillträde till arenan, 
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• den som medför föremål som det på grund av särskilda omständigheter kan 
befaras ska användas som hjälpmedel vid brott, inte äger tillträde till arenan, 

• det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad, 
• det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför 

staketet,  
• det råder rökförbud på arenan i enlighet med vad som följer av lagen (2018:2088) 

om tobak och liknande produkter, 
• upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter 

medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande 
textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags 
resultatrapportering i kommersiellt syfte, 

• kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera 
ordningsstörare, 

• om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på 
grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter 
enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att 
betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening, 

• personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler 
kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga 
elitfotbollsarenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud 
vid idrottsarrangemang, 

• arrangerande förening förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning 
och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan, samt 

• den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller 
arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller 
fängelse upptill sex månader och/eller riskerar att avstängas från samtliga 
elitfotbollsarenor under tre år. 

Arrangerande förening ska, innan visitation sker enligt 15-16 §§, informera 
åskådarna om vilka ordningsregler som gäller på arenan i samband med match. 
Information om ordningsreglerna ska tydligt framgå vid entréerna och på biljetterna. 
 

Visitation 
15 § Arrangerande förening är i samband med match skyldig att se till att åskådare 

visiteras vid entréerna till supportersektionerna i enlighet med formuläret 
”Överenskommelse om match” (i fråga om ”Överenskommelse om match”, se 
4 kap. 5-6 §§) 

 
Vid match med planeringsprogram 3 ska samtliga åskådare som önskar inträde till 
supportersektionerna visiteras. Arrangerande förening har med beaktande av sitt 
ordningsansvar även rätt att utföra visitation vid entréer till övriga sektioner på 
arenan. Vid visitationen ska särskilt kontrolleras att åskådaren följer 
ordningsreglerna som anges i 3 kap. 14 §.  
 

16 § Vilken förenings personal som ska utföra visitation på de olika sektionerna ska 
bestämmas i förväg av föreningarna och framgå av formuläret ”Överenskommelse 
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om match” (i fråga om ”Överenskommelse om match”, se 4 kap. 5 och 6 §§). Det ska 
vid entréerna tydligt anges att åskådaren måste underkasta sig visitation som villkor 
för inträde till arenan. Visitationen ska utföras av för ändamålet utbildad personal.  

  
 
Tillträde till arenan, m.m. 
17 § Åskådare som vid entrén bryter mot ordningsreglerna i 3 kap. 14 § ska nekas inträde 

till arenan. Förening ska skyndsamt vidta erforderliga åtgärder mot åskådare som 
inne på arena bryter mot ordningsreglerna i 3 kap. 14 §, eller på annat sätt äventyrar 
säkerheten. 
 

Avstängning av ordningsstörare 
18 § Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt att 

stänga av ordningsstörare genom arrangemangsavstängning (se 6 kap. 13 § TB) och 
att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang. Föreningens skyldighet att vidta åtgärder gäller mot 
ordningsstörare som föreningen har ansvar för (i fråga om förenings ansvar i den 
delen, se 3 kap. 11 och 12 §§). Föreningen ska även, i den mån det är möjligt, vidta 
övriga nödvändiga åtgärder för att motverka att inträffad ordningsstörning 
upprepas vid kommande matcher. 

 
Kommunikationssystem 
19 § Arrangerande förening ska se till att ett internt kommunikationssystem finns och 

används i samband med match, på sätt som anges vid förmötet (i fråga om förmöte, 
se 4 kap. 10-12 §§).   

  
Läkare och sjukvårdare 
20 §  Arrangerande förening är ansvarig för att läkare finns i anslutning till det tekniska 

området (i fråga om tekniska området, se 5 kap. 11 §). Läkarens uppgift är att 
assistera åskådare, spelare i båda föreningarna och funktionärer. Läkare ska finnas 
på plats när arenan öppnar för åskådare. Läkare i Allsvenskan ska under match ges 
tillgång till repriserade matchbilder för att kunna bedöma inträffade huvudskador. 
Domaren har, efter läkares inrådan, rätt att i enlighet med spelreglerna stoppa 
matchen för läkarens undersökning av huvudskada.  Har inte båda lagen läkare 
uppsatta på matchrapporten är det hemmalagets läkare som, efter samråd med 
bortalagets lagledning, ansvarar för undersökning av huvudskada.  

  

21 § Arrangerande förening är ansvarig för att sjukvårdare med erforderlig utrustning 
finns på arenan. Sjukvårdare ska vara på plats senast i samband med att arenan 
öppnar för åskådare. Det ska minst finnas en sjukvårdare som är läkare eller 
legitimerad sjuksköterska. Antalet sjukvårdare ska i övrigt överenskommas vid 
upprättandet av formuläret ”Överenskommelse om match”, se 4 kap. 5 och 6 §§. 

 
Bårbärare 
22 § Arrangerande förening är ansvarig för att fyra bårbärare och två bårar, eller 

motsvarande, finns i anslutning till det tekniska området (i fråga om tekniska 
området, se 5 kap. 11 §). 
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4 kap. Förberedelser inför match  
 
Publik 
1 § Arrangerande förening är, om inte annat beslutats av behörig myndighet eller med 

stöd av SvFF:s tävlingsregler, skyldig att bereda publik tillträde till arenan i samband 
med match. Tävlingsstyrelsen får efter ansökan från arrangerande förening medge 
undantag från detta krav om det föreligger särskilda skäl.  

 
 
Evenemangsorganisation  
2 § Förening är skyldig att skapa en ändamålsenlig evenemangsorganisation med 

tydliga ansvarsområden. Organisationen ska vara verksam i samband med 
matcharrangemanget i enlighet med fastställda tävlingsregler och 
uppgiftsbeskrivningar.  

 
Matchdelegat 
3 §   Matchdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka 

matcharrangemang. Förbundsstyrelsen utser matchdelegater till alla matcher i 
Allsvenskan och Superettan samt andra matcher då det anses nödvändigt. Utsedd 
person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha genomgått av SvFF 
godkänd delegatsutbildning. Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och 
Överklagandenämnden får inte utses till matchdelegat. 

  
Säkerhetsdelegat 
4 §  Säkerhetsdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka 

säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang. Förbundsstyrelsen utser 
säkerhetsdelegat till de matcher som bedöms kräva höjd beredskap. Utsedd person 
ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha genomgått av SvFF godkänd 
delegatsutbildning. Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och 
Överklagandenämnden får inte utses till säkerhetsdelegat. 
 

Överenskommelse om match 
5 § Den som är säkerhetsansvarig i arrangerande förening ska senast tio dagar före 

match kontakta den som är säkerhetsansvarig i gästande förening, för en första 
avstämning inför matchen. Föreningarna ska vid avstämningen fylla i det 
elektroniska formuläret ”Överenskommelse om match”. Föreningarna ska vid detta 
tillfälle också komma överens om hur många biljetter den gästande föreningen ska 
tilldelas. 

 
6 § Om det vid upprättandet av formuläret ”Överenskommelse om match” uppkommer 

någon fråga som föreningarna har olika uppfattningar om, ska frågan hänskjutas till 
SvFF som i samråd med SEF fattar slutligt beslut i frågan.  
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Planeringsmöte 
7 § Vid matcher med planeringsprogram 3 ska ett planeringsmöte hållas senast sju dagar 

före match (i fråga om klassificering av matcher, se 3 kap. 10 §). Om båda 
föreningarna är överens om saken kan matchdelegaten besluta att möte hålls senast 
tre dagar före match. Den som är säkerhetsansvarig i arrangerande förening ska kalla 
följande personer till mötet: 
• Matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat 
• Evenemangsansvarig hos arrangerande förening 
• Säkerhetsansvarig hos gästande förening 
• Representant för arenaägaren 
• Representant för polisen 
• Representant för räddningstjänsten  
• Supporter Liaison Officer (SLO) från respektive förening (endast i Allsvenskan om 

föreningarna bedömer att det behövs) 
• Representanter för respektive officiella supporterförening (om föreningarna 

bedömer att det behövs) 
 

Kallande person, matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat samt 
övriga föreningsrepresentanter ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet. 

 
Matchdelegaten leder planeringsmötet och ska se till att representant för den 
arrangerande föreningen protokollför vad som beslutas. Eventuella reservationer ska 
tydligt framgå av protokollet. Protokollet ska godkännas av föreningarnas 
säkerhetsansvariga. Därefter ska protokollföraren föra in de beslut som fattats i 
formuläret ”Överenskommelse om match”. Matchdelegaten är skyldig att se till att 
domaren för matchen delges protokollet från planeringsmötet. 

 
Produktionsmöte  
8 § Produktionsmöte ska hållas vid de matcher som direktsänds i TV och där föreningar 

från Allsvenskan och/eller Superettan möts.  
 
9 § Den som är evenemangsansvarig i arrangerande förening ska kalla följande personer 

till produktionsmötet: 
• Matchdelegat 
• Ansvarig person från producerande TV-bolag 
• Ansvarig person för Arena-TV  
• Säkerhetsansvarig hos arrangerande förening 

 
Innerplanskoordinator och matchspeaker ska kallas till det första produktionsmötet 
för säsongen och i övrigt om särskilt behov uppstår.  
 
Kallande person, matchdelegat och övriga föreningsrepresentanter ska infinna sig 
eller på annat sätt delta vid mötet. 

 
Matchdelegaten leder produktionsmötet. 
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Förmöte 
10 § Vid alla matcher i Allsvenskan och matcher i Superettan med planeringsprogram 2 

och 3, ska förmöte hållas tre timmar före avspark. Vid övriga matcher ska förmöte 
hållas 90 minuter före avspark. Förmötet får, om det godkänts av matchdelegaten 
och överenskommits i formuläret ”Överenskommelse om match”, hållas tidigare än 
vad som ovan anges (i fråga om klassificering av matcher, se 3 kap. 10 §. I fråga om 
”Överenskommelse om match”, se 4 kap. 5 och 6 §§). Finns det risk för kollision 
mellan olika möten i samband med match har förmötet högsta prioritet. 

  
11 § Den som är säkerhetsansvarig i arrangerande förening ska kalla följande personer till 

förmötet: 
• Matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat 
• Evenemangsansvarig hos arrangerande förening 
• Säkerhetsansvarig hos gästande förening 
• Gruppchef eller motsvarande för ordningsvakter hos båda föreningarna (om 

föreningarna bedömer att det behövs) 
• Gruppchef eller motsvarande för publikvärdar hos båda föreningarna (om 

föreningarna bedömer att det behövs) 
• Representant för arenaägaren 
• Representant för polisen 
• Representant för räddningstjänsten 
• Supporter Liaison Officer (SLO) – endast krav i Allsvenskan  

 
Kallande person, matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat samt 
övriga föreningsrepresentanter ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet. 

 
12 § Matchdelegaten leder förmötet och ansvarar för att eventuella reservationer 

antecknas i matchdelegatens rapport. 
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5 kap. Matchens genomförande 
 
Kallelse och inställelse till match 
1 § Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS. Arrangerande 

förening ska i formuläret ”Överenskommelse om match” meddela gästande förening 
och funktionärer tid och spelplan för match. Gästande förenings lag (som mest 25 
personer) ska beredas fritt tillträde till arenan senast 90 minuter före avspark.  

 Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så god tid att 
avspark kan ske vid fastställd tidpunkt. 

 
Domare  
2 § Match ska ledas av domare som godkänts av SvFF. I match där föreningar från 

Allsvenskan och/eller Superettan möts utses även s.k. fjärdedomare.  
 Domare, assisterande domare och fjärdedomare ska vara på arenan för att inspektera 

spelplanen minst 90 minuter före avspark. Har domaren inte infunnit sig senast 
15 minuter före avspark, eller skadar domaren sig under matchen, ska matchen ledas 
av fjärdedomaren. Om utbytt domare inte kan tjänstgöra som fjärdedomare, tillsätter 
arrangerande förening lämplig person att fullgöra fjärdedomarens administrativa 
uppgifter. Har assisterande domare inte infunnit sig senast 30 minuter före avspark 
ska ersättare utses.  

 
3 § Ledare, spelare eller annan person som föreningen är ansvarig för får inte inleda 

diskussion med domarna när dessa är kvar på spelplanen eller på väg från 
spelplanen till omklädningsrummet. Endast match- och säkerhetsdelegaten, 
domarobservatören och matchsekreteraren har tillträdesrätt till domarnas 
omklädningsrum om inte domaren medger annat. 

 
Spelarförteckning, domarrapport 
4 § Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej smeknamn) samt 

personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig 
upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär 
utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och 
funktion på de personer, såvitt avser Allsvenskan högst arton (18) varav maximalt 
nio ersättare/avbytare och nio ledare, och såvitt avser Superettan högst fjorton (14) 
varav maximalt sju ersättare/avbytare och sju ledare, som får finnas i det tekniska 
området (i fråga om tekniska området, se 5 kap. 11 §). Om lagledare, tränare eller 
annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara 
antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på 
spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.  
 

5 § Förening ska överlämna spelarförteckningen till domaren senast 75 minuter före 
avspark. Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckning 
lämnats till domaren, såvida inte domaren anser att det finns särskilda skäl.  

 
Spelarförteckningen ska vara undertecknad av för föreningen ansvarig person. 
Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna. Domaren ansvarar för att 
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spelarförteckningarna/domarrapporterna inom 6 timmar rapporteras till SvFF via 
FOGIS.  

 
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för FOGIS, förvissa sig 
om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 72 timmar 
från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av 
domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF. SvFF får vid uppenbart skrivfel av 
domaren, på eget initiativ göra rättelse i domarrapporten. 

 
Uppvärmning, avspark, m.m. 
6 § Lagen ska ha tillgång till arenans spelplan, eller annan spelplan i nära anslutning till 

arenan, för uppvärmning senast 45 minuter före avspark. Arrangerande förening ska 
till domare tillhandahålla tryckmätare samt minst sju matchbollar med FIFA:s 
godkännandemärke. 

 
7 § Arrangerande förening ska till gästande lag tillhandahålla minst tio bollar av samma 

märke och kvalitet som matchbollen, att användas vid uppvärmning före match.  
 

Arrangerande förening ska tillhandahålla domarna signalflaggor, elektronisk skylt 
för spelarbyten och frisparksspray (2 sprayburkar per match). SvFF levererar 
frisparksspray till föreningen. Sprayen får inte användas för andra ändamål än 
matcher i Allsvenskan och Superettan. 
 
Arrangerande förening ska tillhandahålla lagen erforderligt antal röda och gröna 
byteskort att använda vid spelarbyte.  
 

8 § Match ska börja på fastställt klockslag. Halvtidspausen får inte överstiga 15 minuter, 
om inte tävlingsstyrelsen beslutar annat. 

 
9 § Under matchens gång får tre fem spelare per lag värma upp samtidigt. En ledare får 

vid behov leda spelarnas uppvärmning. Uppvärmningen ska ske antingen bakom 
förste assisterande domare eller bakom målet. Vilket område som väljs beslutas vid 
förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 10-12 §§). Spelare ska värma upp i västar vars 
färger inte är förväxlingsbara med lagens matchdräkter eller motståndarlagets 
västar. 

  
Föremål i spelplanens närhet 
10 § Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett 

avstånd närmare än 3 meter från spelplanens begränsningslinjer (i fråga om 
reklamskyltars placering, se 5 kap. 15 §).  

 
Tekniska området 
11 § Det tekniska området ska märkas upp i enlighet med spelreglerna så att det sträcker 

sig 1 meter på varje sida om respektive s.k. avbytarbås och upp till 1 meter från 
sidlinjen. Bredden på det tekniska området får inte understiga 8 meter. De personer 
som är uppsatta på spelarförteckningen ska befinna sig inom gränsen för det 
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tekniska området under match, med undantag för de spelare som värmer upp enligt 
9 § och de personer som med domarens tillstånd får beträda spelplan vid skada. 

  
12 § Maximalt 18 personer såvitt avser Allsvenskan och 14 personer såvitt avser 

Superettan, varav maximalt nio spelare och nio ledare såvitt avser Allsvenskan och 
maximalt sju 7 spelare och sju ledare såvitt avser Superettan, får uppehålla sig i det 
tekniska området under match. De personer som befinner sig i det tekniska området 
ska vara uppsatta på spelarförteckningen i enlighet med 5 kap. 4 §. Endast en person 
i taget har rätt att ge taktiska instruktioner från det tekniska området. Med undantag 
för den person som ger taktiska instruktioner, ska spelare och ledare i det tekniska 
området sitta ner på de därför avsedda bänkarna. När ledare behöver konferera med 
varandra får två personer stå upp under kortare tid.  
 
Spelare och ledare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i det tekniska 
området, såvida domaren inte beslutar att det finns särskilda skäl för undantag. 

 
Bollpojkar och bollflickor 
13 § Arrangerande förening ska utse minst 8 bollpojkar/bollflickor, som ska vara klädda i 

färger som klart skiljer sig från spelarnas och domarnas dräkt. 
 
Arenareklam, m.m. 
14 § Reklamskyltar ska vara utformade så att inga vassa kanter eller andra utföranden 

eller material kan vålla skada på spelare eller funktionärer.  
 

15 § Reklamskyltarna får inte placeras närmare spelplanen än 3 meter från sidlinjen 
(gäller dock inte liggande reklambudskap av mjukt material). Om arenans 
utformning inte medger placering av reklamskyltar i enlighet med vad som anges i 
första meningen får undantag, om det finns synnerliga skäl, medges under en 
tidsbegränsad period efter skriftlig ansökan hos TK. 

  
16 § Arenareklam får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller anstötligt såsom 

reklam för tobak, alkohol eller pornografi. 
 

 Ingen form av exponering av varumärken eller andra kännetecken eller annan 
marknadsföring, vare sig verklig eller virtuell, kommersiell eller icke-kommersiell, är 
tillåten på spelplanen eller spelplanens utrustning (inklusive målnäten och den yta 
de täcker) under matchens speltid. 

 

17 § Ingen form av marknadsföringsmaterial får sättas upp på målen, näten, flaggstänger 
(hörn- och mittflaggor) eller dess flaggor. Ingen främmande utrustning (kameror, 
mikrofoner, etc.) får heller fästas i dessa. Förening får dock, med undantag från ovan, 
fästa en kamera i den bakre delen av målställningen, under förutsättning att inte 
någon del av kameran befinner sig innanför eller vidrör målnätet. Övriga undantag 
från ovan prövas av TK efter ansökan från förening. TK har rätt att fastställa tekniska 
och andra villkor för ett tillstånd. 
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 Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om begränsningar av reklamrätten på till 
spelplanen angränsande ytor, t.ex. ytan mellan sidlinjen och den första reklamraden. 

  

 Reklam på matchbollen får inte förekomma i annan form än tillverkarens varumärke. 
 
 
 
Politiska budskap 
18 § Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i 

matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn och/eller 
kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska 
anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett 
framställningsform (text, ljud, bild eller annat).  

 
Matchdräkter 
19 § Förening ska inför säsong på av SEF anvisat sätt insända matchdräkt för 

godkännande av dräktens utformning. SEF ska vid sin prövning inhämta yttrande 
från SvFF:s Domarkommitté. 
 
Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om arrangerande 
förenings dräktfärg. Finner domare att två föreningar har förväxlingsbara 
matchdräkter ska domaren ålägga den gästande föreningen att helt eller delvis byta 
dräkt. Reservdräktens färger ska vara helt avvikande från de ordinarie. Vid match på 
neutral plan anses den först angivna föreningen som s.k. hemmalag. 

 
20 § Lagen ska ha sina matchdräkter numrerade (1-100). Matchdräkterna får inte 

numreras med romerska siffror. Siffrorna ska ha en höjd av minst 20 cm och högst 35 
cm samt vara minst 3 cm och högst 5 cm breda och placerade på matchdräktens 
rygg. Siffrorna ska vara lika stora, ha samma färg och typsnitt på lagets alla tröjor. 
Numreringen ska vara tydligt läsbar och placeras i mitten på baksidan av tröjorna.   

 
21 § Reklam får förekomma på spelares matchdräkt, såvida inte annat beslutas av 

Förbundsstyrelsen, men får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller 
anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi. 

 

 Reklamen ska utformas med hänsyn till matchdräktens originalfärger. Den får inte 
ges sådan utformning som kan verka störande eller förvirrande på spelare, 
funktionärer eller åskådare. Reklamen får inte vara av sådant material eller fastsättas 
på sådant sätt att den kan skada spelare eller spelares utrustning. Reklam på ryggen 
ska fastsättas med ett avstånd av minst 3 cm mellan text och spelarnummer. 

 

 På siffran får reklam förekomma endast i dess nederkant. Siffran får inte vara ett 
reklambudskap. Reklam får inte förekomma på lagkaptenens armbindel.  

 
Fair Play-ceremoni 
22 § Arrangerande förening ansvarar för att Fair Play-ceremoni genomförs före avspark.  
  
Högtalarsystem, matchklocka och resultattavla, m.m. 
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23 § Högtalarsystemet ska användas för information under matcharrangemanget. 
Information från matchspeakern ska hållas neutral. Högtalarsystemet får inte 
användas för uppspelning av musik eller annat störande ljud under matchen. 

 
24 § På resultattavlan ska resultat och speltid i pågående match visas samt resultat i 

matcher i Superettan och Allsvenskan som spelas samtidigt som aktuell match.  
 
25 § Matchklockan ska visa speltiden från matchens början till slut och får inte stoppas 

vid 45 minuter respektive 90 minuter. Tilläggstid ska påannonseras på samma sätt i 
alla matcher där lag från Allsvenskan och/eller Superettan möts.  

 
 Arrangerande förening ska hålla med elektronisk skylt för information om 

tröjnummer på de spelare som ska bytas och eventuella tilläggsminuter. 
 
Uppskjuten/Avbruten match på grund av väder eller spelplan 
26 § Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av 

väder- eller planförhållanden ska fattas av domaren.  
 
När match avbrutits på grund av väder- eller planförhållanden tillämpas 30–32 §§ 
nedan. 
 

 Om ordinarie plan inte är i speldugligt skick, ska matchdelegaten efter samråd med 
föreningarna besluta om matchen ska spelas samma speldag på arrangerande 
förenings reservarena eller om matchen ska spelas dagen efter på ordinarie arena 
eller reservarena. Om matchen ska spelas på reservarena och föreningen har fått två 
reservarenor godkända av SvFF ska i första hand matchen spelas på den reservarena 
som arrangerande förening har som förstaval. Matchdelegaten ska i samråd med 
berörda föreningar fastställa spelplats och avsparkstid samt, i förekommande fall, 
annan speldag. Om det finns särskilda skäl får TK besluta om undantag från denna 
bestämmelse. 

 
27 § Match som avbryts på grund av väder- och/eller planförhållanden ska återupptas 

med de förutsättningar som anges i 4 kap. 19 § i SvFF:s tävlingsbestämmelser. 
Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med hänsyn till omständigheterna i 
samband med matchtillfället, ska vara att matchen spelas eller återupptas så snart 
som möjligt samma dag. 

  
Avbruten match på grund av ordningsstörning m.m.  
28 § Domaren leder matchen utifrån vad som föreskrivs i Spelregler för fotboll. Av detta 

följer att domaren under match har rätt att bl.a. stoppa eller avbryta matchen om 
säkerheten på arenan allvarligt äventyras eller om diskriminerande företeelser enligt 
6 kap. 7 § TB förekommer inne på arenan.  
 

29 § När en match har avbrutits är utgångspunkten att matchen ska återupptas så snart 
som möjligt samma dag eller senast nästkommande dag. Såvida inte 
myndighetsbeslut upplöser matchen, är det behörig domare eller matchdelegat som 
fattar slutligt beslut om avbruten match ska återupptas eller inte.  
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30 § När domaren har avbrutit en match ska domaren inom 20 minuter fatta beslut om 

matchen omedelbart ska återupptas eller inte. Denna tid får dock förlängas om 
domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att det finns skäl till det. Under 
denna period ska ett matchmöte hållas.  
 

31 § Matchmötet ska hållas i en lokal utan insyn och som i övrigt är anpassad för 
ändamålet. Vid matchmötet ska följande personer närvara: 
• Matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat, 
• Säkerhetsansvarig hos den arrangerande föreningen, 
• Säkerhetsansvarig hos den gästande föreningen, och 
• Domaren. 
 
Därutöver ska följande personer kallas och beredas plats vid mötet: 
• Representant för arenaägaren, 
• Representant för polisen, och 
• Representant för räddningstjänsten. 
 
Ytterligare sakkunniga får tillkallas om samtliga mötesdeltagare samtycker till detta. 
Sådana tillkallade personer ska efter avslutad konsultation lämna matchmötet. 

 
32 § Matchdelegaten ska leda matchmötet och protokollföra vad som beslutas vid mötet. 

 
Domaren ska i samråd med övriga personer vid matchmötet, utifrån av SvFF 
fastställd manual, undersöka samtliga de åtgärder som kan vidtas för att matchen 
ska kunna återupptas. 

 
33 § Om domaren efter matchmötet bedömer att det inte finns förutsättningar att 

återuppta matchen, ska domaren överlämna åt matchdelegaten att besluta om 
matchen ska återupptas. Beslut om sådant överlämnande ska protokollföras.  

 
34 § Matchdelegaten ska utreda samtliga åtgärder som kan vidtas för att matchen ska 

kunna återupptas. Matchdelegaten fattar beslut i fråga om matchförutsättningarna 
men får i sitt arbete samråda med sakkunniga inom SvFF och SEF. 

 
35 § Matchdelegatens ska, såvida särskilda skäl inte föreligger, senast två timmar från det 

att domaren överlämnade matchen till matchdelegaten besluta, 
 

i) om matchen ska återupptas eller inte, 
ii) i förekommande fall vid vilken tidpunkt och på vilken plats matchen ska 

återupptas, samt 
iii) i förekommande fall vilka övriga matchförutsättningar som ska gälla när 

matchen återupptas.  
 
36 § Återupptas inte den avbrutna matchen inom den i 29 § angivna tidsfristen ska den 

inte fullföljas, såvida inte annat beslutas av Disciplinnämnden.  
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I fråga om sportsliga konsekvenser i anledning av att avbruten match inte fullföljs, 
gäller 6 kap. 10 § SvFF:s tävlingsbestämmelser. 

 
 
 
Spelarförteckning vid match som återupptas 
37 § Om match som avbrutits till följd av väder-, planförhållande eller ordningsstörning 

återupptas gäller de förutsättningar som anges i 4 kap. 19 § SvFF:s 
tävlingsbestämmelser. 
 

Eftermöte 
38 § Eftermötet ska hållas efter matchen, vid tidpunkt som bestäms i samband med 

förmötet. Den som är säkerhetsansvarig i arrangerande förening ska kalla till 
eftermöte. De personer som har kallats till förmötet ska också kallas till eftermötet (i 
fråga om förmöte, se 4 kap. 10-12 §§). 

 
Kallande person, matchdelegat och i förekommande fall säkerhetsdelegat samt 
övriga föreningsrepresentanter ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet. 

 
39 § Matchdelegaten leder eftermötet och ansvarar för att eventuella reservationer 

antecknas i matchdelegatens rapport.  
 
40 § Matchdelegaten, och i förekommande fall säkerhetsdelegaten, ska informera 

föreningarna om vilka iakttagelser kring matcharrangemanget som gjorts och särskilt 
påtala vad som kommer att ingå i matchdelegatrapporten. Föreningarna ska 
informeras om händelser som ligger till grund för eventuell anmälan till behörigt 
bestraffningsorgan. 

 
41 § Vid matcher då både matchdelegat och säkerhetsdelegat har utsetts, ska 

matchdelegaten med biträde av säkerhetsdelegaten upprätta matchdelegatrapport 
och eventuella anmälningar. 

 
Resultatrapportering 
42 § Arrangerande förening är via huvudansvarig matchsekreterare skyldig att 

rapportera resultat och annan information på sätt som SvFF (via fogis.se) anvisar. 
 
 

http://www.fogis.se/
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 Bilaga 1  
 
Arenakrav i Allsvenskan   
 
Förening som deltar i kval till Allsvenskan omfattas vid kvalmatch på hemmaplan av de 
arenakrav som föreningen omfattats av under innevarande säsongs seriespel. 
 
ANLÄGGNINGSKRITERIER  
 

 
1. Markvärme ska finnas på arenan och användas så att spelplanen ur det hänseendet är 

spelbar under perioden då seriespel genomförs.  
 
Markvärme ska bestå av antingen värmeslingor nedgrävda under spelplanen, tält med 
varmluftsblåsning eller annan godkänd lösning som gör planen spelbar enligt första 
stycket. 

 
2. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 

110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska vara grön med vita 
linjer. 

 
3. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s och UEFA:s 

testkriterier för FIFA Quality Pro standard.  
 
4. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska finnas 

ända ner till marken vid stolparna. Anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, 
som kan påverka bollens riktning, får inte finnas vid stolpen.  

 
Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och ska vara 
runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med 
spelreglerna för fotboll.  

 
På arenan ska det finnas en extra målställning som snabbt ska kunna installeras om så 
krävs. 

 
5. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd 

närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.  
 
6. Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. 

Omklädningsrummen ska vardera innehålla minst fem duschar, tre toaletter, 295 
sittplatser, en massagebänk och en taktiktavla. 

 
Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna. Omklädningsrummet ska minst 
innehålla minst en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord. 
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Arenan ska vara utformad så att lagen och domarna har direkt, skyddat och avskilt 
tillträde från omklädningsrum till spelplanen, till exempel genom en spelartunnel. 
Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan.  

 
7. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden på det 

tekniska området får inte understiga åtta meter.  
 
8. Arenans sittplatser ska vara numrerade.  
 
9. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradänger ska det finnas 

avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så att det inte är 
möjligt att en person faller mer än sex gradänger. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska 
vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får 
vistas på läktaren. Evakueringsplan ska uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. 
Vid uppförande av tillfälliga läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig 
leverantör att läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid 
arrangemanget inklusive när publik hoppar under match. 

 
10. Det ska på arenan finnas ett särskilt rum för medicinsk behandling av spelare och 

domare. Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filtar, sjukbrits och telefon. 
 

Utöver detta rum ska det på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller 
behandlingsutrymme för åskådare. Dessa utrymmen ska bemannas kunna nyttjas av 
sjukvårdare och förses med filtar, bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmena ska 
vara lättillgängliga, tydligt markerade genom skyltning och vägbeskrivning och 
anpassade för att bårar och rullstolar ska komma in och ut.    

 
Det ska på arenan finnas minst en hjärtstartare (defibrillator).  

 
11. Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i närheten 

av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för allmänheten eller media. 
Lokalen ska vara minst 20 kvadratmeter och bestå av ett väntrum och ett provrum med 
tillhörande toalett. Dessa rum ska ligga i anslutning till varandra. Toaletten måste ligga 
i provrummet eller i direkt avskild anslutning till detta rum.  

 
Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till provrummet. 
Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. Väntrummet ska ha 
sittplatser för åtta personer, ha klädhängare eller klädskåp och vara utrustat med ett 
kylskåp. 

 
Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten och ett 
låsbart skåp. 

 
12. Det ska finnas en lokal utan insyn som är anpassad för att hålla matchmöte i vid 

avbruten match.   
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13. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat från 
såväl den egna som andra matcher. Rapportering av odds eller annan spelinformation 
ska vara möjlig.  
 

14. Försäljning och servering ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan där åskådare 
befinner sig.  

 
15. Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning ska finnas.  
 
16. Skyddad plats för matchsekretariat ska finnas och vara placerad i anslutning till 

speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst tre personer och vara utrustat med 
eluttag, fast eller trådlös tillgång till internet eller annan likvärdig kommunikation samt 
plats för skrivare till dator. Kopiator ska finnas i nära anslutning till matchsekretariatet. 
Kommunikation med fjärdedomare och bildproducent innerplanskoordinatorn ska vara 
möjlig. 

 
Det ska finnas en särskilt anvisad sittplats med bord för central domarobservatör 
(CDO). 

 
17. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell tilläggstid 

samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med huvuddomaren.  
 

18. Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av arenan där 
åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 
125 åskådare. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med rinnande vatten. Enligt 
SvFF:s definition kan en urinoar som är 8 meter lång samtidigt betjäna 10 personer (0,8 
meter per person).  

 
19. Mediarepresentanter ska ha minst en särskild entré. 
 
20. En receptionsdisk/plats ska finnas där sena ackrediteringar och mediainformation kan 

hämtas. 
 
21. Minst 50 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Minst 25 av dessa 

platser ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en 
bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och fast eller 
trådlös tillgång till internet ska finnas vid varje sittplats.  

 
22. Det ska finnas tre platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska vara 

strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst tre sittplatser. Vid 
direktsända matcher ska kommentatorsplatser finnas på läktaren, vilka specificeras i 
samråd mellan arrangerande förening och produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för 
monitorer och annan utrustning. Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. 
flashintervjuer. Denna ska finnas i nära anslutning till spelartunneln eller motsvarande 
plats och ha en belysning av god kvalitet. 
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23. Arenan ska ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen bör vara 
placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund. Studioplatsen ska 
även vara skyddad. 

 
24. Platser ska ordnas för placering av erforderligt antal fasta och rörliga TV-kameror. Det 

ska finnas en centrerad plats vid mittlinjen samt två platser placerade i höjd med 
respektive 16-meterslinje.  

 
Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 10 kvadratmeter stor och ska 
placeras på en höjd som kan ge kameran en vinkel på 15-20 grader mot planens 
mittpunkt. 

 
25. Arbetsrum för media ska finnas på arenan, utrustat med eluttag samt ha fast eller 

trådlös tillgång till internet. Herr- och damtoaletter ska finnas i anslutning till lokalen. 
Lokalen ska vara utrustad med ljudsystem. Plats för så kallad ”mixed zone” ska 
definieras i anslutning till omklädningsrum/spelargång.  

 
Arbetsrum ska innehålla tillräckligt antal skrivplatser och ha en yta av minst 100 
kvadratmeter. 

 
Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan. Rummet ska vara utrustat med 
ett skrivbord, en kameraplattform, ett podium, ljudsystem samt 50 sittplatser. 

 
Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.  

 
26. Uppställningsplatsen för OB-bussar ska vara inhägnad med staket och finnas i närheten 

av den läktare där kamerorna är placerade. Det krävs två 63 A-uttag och två stycken 16 
A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från övrig verksamhet och ha 
samma jordning.  

  
27. Det ska finnas ett lämpligt utrymme för el och installationsrack till 

fiber och förbindelsen till SEF:s nationella nätverk.  
 

Vid varje elitarena installeras utrustning för överföring av TV-signal, styrsignal, internet 
m.v. via fiber. Installationen av fiberutrustning kräver tillhandahållande av utrymme 
samt att några tekniska förutsättningar är uppfyllda på arenan enligt SEF:s manual för 
direktsändande bolag.  

 
Specifikation på utrymme för fiberutrustning (nätverksutrustning): 

• Ett eget separat låsbart rum.  
• Rumstemperatur mellan 5 och 25 ºC 
• Relativ luftfuktighet mellan 10 % och 90 % (icke-kondenserande) 
• Dammfritt utrymme 
• Separat A+B kraft, UPS 
• 230 VAC 
• Uttagen (A+B) skall monteras i rack för installation. 
• Strömåtgång 2 x 3500 W 



Arenakrav i Allsvenskan 
 

 
28 

• Rack för installation behöver jordas. 
• Totalt 20 rackenheter (20 RU) krävs i ett 19” rack OBS; (800 mm djup). 

 
26.28. Analyspositioner med internetförbindelse till SEF:s nationella nätverk. Det ska 

pekas ut en position/åskådarplats för analytiker för både hemma- och bortalag med 
minimum bandbredd mot internet på 100 Mbps kablat eller trådlöst. Analyssystemet 
ska vara kopplat till SEF:s nationella nätverk SEF WAN-CL för leverans av internet och 
kommunikation mot SEF:s gemensamma system. 

 
27.29. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med 

funktionsnedsättning och ledsagare. Dessa ska vara utrustade med bl.a. 
- ramper för rullstolar, 
- entré och åskådarplats på samma våningsplan, 
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen, 
- försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas i anslutning till platserna, 
- toaletter för personer med funktionsnedsättning, och 
-  vid behov, övriga tekniska hjälpmedel. 
 

28.30. Markbeläggningen inom arenaområdet ska vara av sådan beskaffenhet att 
personer med funktionsnedsättning, t.ex. rullstolsburna åskådare, kan förflytta sig 
obehindrat inom arenaområdet. 
 

29.31. Varje arena ska vara försedd med ett ledningsrum med fullständig överblick 
över arenans åskådarutrymmen. Ledningsrum för arrangören, med plats för minst fyra 
personer, ska finnas. Ledningsrummet ska vara av tillräcklig storlek och anpassat för 
ändamålet. Utrustningen ska som minimikrav bestå av kameraövervaknings- 
utrustning, inklusive dokumentationsutrustning samt intern och extern 
telefonkommunikation.  
 

30.32. Installerad planbelysning får inte understiga: 
 
• 1200 lux vertikalt, 
• Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed > 1200 lux mot fast/huvudkamera samt 800 

lux mot rörliga kameror/övriga riktningar, 
• Likformighet Emin/Emax > 0,4 och Emin/Emed > 0,6. Se bilaga 3. 

 
Förening ska utföra kontrollmätning av belysning och ska sända in giltigt 
belysningsmätningsprotokoll till SvFF. Kontrollmätning är giltig i två år från dagen för 
testets genomförande. Dessa underlag ska finnas framtagna till besiktningstillfället. 

 
Förening som efter kontrollmätning uppfyller belysningskraven för kategori fyra i art. 
16 i UEFA Stadium Infrastructure Regulations behöver inte genomföra kontrollmätning 
utifrån de nationella kraven ovan. Sådan kontrollmätning är giltig två år från dagen för 
testets genomförande.  

 
31.33. Endast 50 % av arenans totala publikkapacitet får användas som ståplats.  
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Arenans totala publikkapacitet fastställs med utgångspunkt från antal sittplatser samt 
ståplatsutrymmen på arenans läktare.  

 
 Det ska på arenan finnas minst 3 000 sittplatser under tak. 
 

Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från 
varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och 
ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet. 

 
32.34. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång. 

Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste assisterande domare) 
eller bakom ena målets reklamskyltar. 

 
33.35. Arenan ska ha ett särskilt rum avsett för match- och säkerhetsdelegat. 

Delegaten ska från rummet, vilket ska vara placerat i närheten av omklädningsrummen 
för lagen och domarna, kunna kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös 
tillgång till internet. 

 
34.36. Arenan ska inneha 500 VIP-stolar som fördelas enligt överenskommelse inom 

SEF. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och ska 
under alla förhållanden vara placerade mellan de två straffområdena.   
 
Det ska finnas avskilda ytor om 400 kvadratmeter avsedd för representation 
(hospitality). 

 
35.37. Arenan ska vara utrustad med minst fem flaggstänger eller motsvarande som 

möjliggör samtidig flaggning av fem flaggor. 
 
36.38. Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen. 
 
37.39. Det ska på arenan finnas ett trådlöst nätverk (WiFi) installerat. Nätverket ska 

ha en kapacitet som gör det möjligt att från samtliga åskådarplatser samtidigt strömma 
ljud och bild. Ett minimikrav är en kapacitet om 2 Mbit/sek per uppkopplad enhet. 

 
Det trådlösa nätverket ska också vara anpassat för och förse de biljettscanners som 
används vid insläppen med tillräcklig kapacitet.  
 
Det trådlösa nätverket ska också vara anpassat för och förse pressfotografer och media 
med tillräcklig kapacitet och täckning för att kunna kommunicera respektive skicka 
bilder direkt från fotografernas arbetsposition vid spelplanen. 
 
Tävlingsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, bevilja tidsbegränsad dispens från 
kravet.  
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SÄKERHETSKRAV   
 
38.40. Ett underlag ska presenteras vid besiktningstillfället som visar 

läktarsektionernas kapacitet, med uppdelning mellan sittplatser och ståplatser, samt en 
fastställd total publikkapacitet. Maximalt åskådarantal för respektive sektion fastställs 
av SvFF efter samråd med räddningstjänst, polis och arenaägaren.  

 
39.41. Det ska finnas en avskild sektion av arenan för gästande förenings supportrar, 

vilka motsvarar minst 10 % av arenans totala publikkapacitet. 
 
40.42. Klart avgränsade sektioner ska finnas för såväl hemmalagets som bortalagets 

supportrar med möjlighet att kunna utöka den sistnämnda sektionen om behov 
föreligger. Dessa sektioner ska ha en egna in- och utpasseringar med spärrar. 
Sektioneringen, d.v.s. avgränsning mot övrig publik, ska vara godkänd av polis och 
räddningstjänst. Vidare ska det finnas tillgång till erforderligt antal toaletter och 
serveringsställen inom respektive avgränsat område. 

 
41.43. Arena som har avgränsning in mot planen ska ha tydligt markerade grindar 

och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen när dessa vägar ska 
användas för evakuering. Även trappgångar som används vid evakuering ska vara 
tydligt särskiljbara från övriga läktardelar. 

 
42.44. Arenan ska vara avgränsad genom arenavägg eller inhägnad med 

stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.  
 
43.45. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, 

korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder 
som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang. 

 
44.46. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från 

åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta 
när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och 
grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av 
person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid 
då åskådare finns på arenan. 

 
45.47. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska 

vara anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om 8-10 
personer per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning och/eller 
visitation sker reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och spärr. Spärrarna 
ska vara ordnade så att visitation kan genomföras. 
 
Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och 
fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan 
genomföras. 
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46.48. Arenans spärrar ska vara utrustade med SvFF:s informationsskyltar om 
ordningsregler (som framgår av 3 kap.14 §), kameraövervakning, vad som inte får föras 
in på arenan samt att visitation kan komma att ske. Det ska inom arenan också finnas 
skyltar som tydligt anger att det är förbjudet att beträda spelplanen.  

 
47.49. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). 

Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan 
förses med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar.  

 
48.50. Arenan ska ha grindar för snabbevakuering av åskådare samt en i samarbete 

med räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, upprättad 
plan för evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin helhet.  
Evakueringsplanen ska innehålla en beskrivning av varje enskild arena och utrymmen 
såsom trappor, grindar och övriga vägar som åskådarna ska använda vid evakuering. 
Nödutgångar ska vara markerade med skyltar. Evakueringsplan och föreningens 
säkerhetsorganisation ska redovisas. Varje förening ska tillsammans med arenaägaren 
fylla i en förteckning med de punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen 
ska innehålla uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I 
evakueringsplanen ska samordningen med den lokala polismyndigheten och 
närliggande sjukhus eller annan sjukvårdsberedskap beskrivas.  

 
49.51. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så 

sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger 
störtningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt informerande om 
förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.  

   
50.52. Två övertäckta avbytarbås (ett per lag) ska finnas för vardera minst 18 sittande 

personer. För det fall avbytarbåset inte rymmer 18 sittande personer får i stället 
alternativ sittplats inom det tekniska området, exempelvis i form av flyttbara stolar, 
erbjudas. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är 
placerad mellan de två lagens avbytarbås. 

 
51.53. Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.  
 
52.54. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två 

bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer.  
 
Supporterbussar ska kunna anvisas parkeringsplats. 

 
53.55. Arenan ska vara utrustad med två bårar.  
  
54.56. Klara och tydliga hänvisningsskyltar ska göra det enkelt för åskådarna att hitta 

rätt inne på arenan. 
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55.57. Arenan ska vara utrustad med ett permanent kameraövervakningssystem. 
Kameraövervakningssystemet ska användas i samband med de tävlingsmatcher 
föreningen spelar. 

 
Övervakningskamerorna ska användas för att klart och tydligt kunna identifiera 
åskådare på arenans samtliga läktare. Upplysning om att kameraövervakning sker på 
arenan ska lämnas genom tydlig skyltning. 

 
Arenan ska, om myndigheterna så godkänner, såväl på insidan som på utsidan vara 
utrustad med ett permanent kameraövervakningssystem. 
Kameraövervakningssystemet ska kunna ta stillbilder och ska innefatta färgmonitorer i 
ledningsrummet. 

 
56.58. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne 

på och utanför arenan, med hjälp av tillräckligt kraftigt och tillförlitligt högtalarsystem 
(vid behov kompletterat med handmegafon), ljustavla och/eller videoskärm.  

 
Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott. 

 
57.59. Arenan ska ha en skyddad sittplats på läktaren, exempelvis placerad på VIP-

sektion, avsedd för ev. avvisade ledare. 
 

58.60. Arenaområdet ska vara fritt från sten och andra lösa föremål som kan kastas in 
på spelplanen eller på annat sätt äventyra säkerheten på arenan.  
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Bilaga 2  
Arenakrav i Superettan 
 
Förening som deltar i kval till Superettan omfattas vid kvalmatch på hemmaplan av de 
arenakrav som föreningen omfattats av under innevarande säsongs seriespel. 
 
ANLÄGGNINGSKRITERIER  
 
1. Markvärme ska finnas på arenan och användas så att spelplanen ur det hänseendet är 

spelbar under perioden då seriespel genomförs.  
 

Markvärme ska bestå av antingen värmeslingor nedgrävda under spelplanen, tält med 
varmluftsblåsning eller annan godkänd lösning som gör planen spelbar enligt första 
stycket. 
 

2. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 
110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska vara grön med vita 
linjer. 
 

3. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s och UEFA:s 
testkriterier för FIFA Quality Pro standard.  

 
4. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska finnas 

ända ner till marken vid stolparna. Anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, 
som kan påverka bollens riktning, får inte finnas vid stolpen.  

 
Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och ska vara 
runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med 
spelreglerna för fotboll.  

 
På arenan ska det finnas en extra målställning som snabbt ska kunna installeras om så 
krävs. 

 
5. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd 

närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.  
 
6. Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. 

Omklädningsrummen ska vardera innehålla minst fem duschar, tre toaletter, 25 
sittplatser, en massagebänk och en taktiktavla. 

 
Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna. Omklädningsrummet ska minst 
innehålla minst en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord. 

 
Arenan ska vara utformad så att lagen och domarna har direkt, skyddat och avskilt 
tillträde från omklädningsrum till spelplanen, till exempel genom en spelartunnel. 
Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan. 
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7. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden på det 
tekniska området får inte understiga åtta meter.  

 
8. Arenans sittplatser ska vara numrerade.  
 
9. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradänger ska det finnas 

avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så att det inte är 
möjligt att en person faller mer än sex gradänger. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska 
vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får 
vistas på läktaren. Evakueringsplan ska uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. 
Vid uppförande av tillfälliga läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig 
leverantör att läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid 
arrangemanget inklusive när publik hoppar under match. 

 
10. Det ska finnas ett särskilt rum för medicinsk behandling av spelare och domare. 

Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filtar, sjukbrits och telefon. 
 

Utöver detta rum ska det på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller 
behandlingsutrymme för åskådare. Detta utrymme ska bemannas kunna nyttjas av 
sjukvårdare och förses med filtar, bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmet ska 
vara lättillgängligt, tydligt markerat genom skyltning och vägbeskrivning och 
anpassade för att bårar och rullstolar ska komma in och ut.   

 
Det ska på arenan finnas minst en hjärtstartare (defibrillator).  
 

11. Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i närheten 
av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för allmänheten eller media. 
Lokalen ska vara minst 20 kvadratmeter och bestå av ett väntrum och ett provrum med 
tillhörande toalett. Dessa rum ska ligga i anslutning till varandra. Toaletten måste ligga 
i provrummet eller i direkt avskild anslutning till detta rum.  

 
Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till provrummet. 
Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. Väntrummet ska ha 
sittplatser för åtta personer, ha klädhängare eller klädskåp och vara utrustat med ett 
kylskåp. 

 
Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten och ett 
låsbart skåp. 

 
12. Det ska finnas en lokal utan insyn som är anpassad för att hålla matchmöte i vid 

avbruten match.   
 
13. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat från 

såväl den egna som andra matcher. Rapportering av odds eller annan spelinformation 
ska vara möjlig.  
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14. Försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan 
där åskådare befinner sig. 

 
15. Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning ska finnas.  
 
16. Skyddad plats för matchsekretariat ska finnas och vara placerad i anslutning till 

speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst tre personer och vara utrustat med 
eluttag, ha fast eller trådlös tillgång till internet eller annan likvärdig kommunikation 
samt plats för skrivare till dator. Kopiator ska finnas i nära anslutning till 
matchsekretariatet. Kommunikation med fjärdedomare och bildproducent 
innerplanskoordinator ska vara möjlig. 

 
Det ska finnas en särskilt anvisad sittplats med bord för central domarobservatör 
(CDO). 

 
17. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell tilläggstid 

samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med huvuddomaren.  
 
18. Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av arenan där 

åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 
125 åskådare. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med rinnande vatten. Enligt 
SvFF:s definition kan en urinoar som är 8 meter lång samtidigt betjäna 10 personer (0,8 
meter per person).  

 
19. Mediarepresentanter ska ha minst en särskild entré. 
 
20. En receptionsdisk/plats ska finnas där sena ackrediteringar och mediainformation kan 

hämtas. 
 
21. Minst 20 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Av dessa platser ska 10 

vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett 
anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och fast eller trådlös tillgång 
till internet ska finnas vid varje sittplats. 

 
22. Det ska finnas två platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska vara 

strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst tre sittplatser. Vid 
direktsända matcher ska kommentatorsplatser finnas på läktaren, vilka specificeras i 
samråd mellan arrangerande förening och produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för 
monitorer och annan utrustning. Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. 
flashintervjuer. Denna ska finnas i nära anslutning till spelartunneln eller motsvarande 
plats och ha en belysning av god kvalitet. 
 

23. Arenan ska ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen bör vara 
placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund. Studioplatsen ska 
även vara skyddad. 
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24. Platser ska ordnas för placering av erforderligt antal fasta och rörliga TV-kameror. Det 
ska finnas en centrerad plats vid mittlinjen.  

 
Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 6 kvadratmeter stor och ska 
placeras på en höjd som kan ge kameran en vinkel på 15-20 grader mot planens 
mittpunkt. 

 
25. Arbetsrum för media ska finnas på arenan, utrustat med eluttag samt ha fast eller 

trådlös tillgång till internet. Herr- och damtoaletter ska finnas i anslutning till lokalen. 
Lokalen ska vara utrustad med ljudsystem. Plats för så kallad ”mixed zone” ska 
definieras i anslutning till omklädningsrum/spelargång.  

 
Arbetsrum ska innehålla tillräckligt antal skrivplatser och ha en yta av minst 30 
kvadratmeter. 

 
Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan. Rummet ska vara utrustat med 
ett skrivbord, en kameraplattform, ett podium, ljudsystem samt 30 sittplatser. 

 
Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.  

 
26. Uppställningsplatsen för OB-bussar ska vara inhägnad med staket och finnas i närheten 

av den läktare där kamerorna är placerade. Det krävs två 63 A-uttag och två stycken 16 
A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från övrig verksamhet och ha 
samma jordning.  
 

27. Det ska finnas ett lämpligt utrymme för el och installationsrack till 
fiber och förbindelsen till SEF:s nationella nätverk.  

 
Vid varje elitarena installeras utrustning för överföring av TV-signal, styrsignal, internet 
m.v. via fiber. Installationen av fiberutrustning kräver tillhandahållande av utrymme 
samt att några tekniska förutsättningar är uppfyllda på arenan enligt SEF:s manual för 
direktsändande bolag.  

 
Specifikation på utrymme för fiberutrustning (nätverksutrustning): 

• Ett eget separat låsbart rum.  
• Rumstemperatur mellan 5 och 25 ºC 
• Relativ luftfuktighet mellan 10 % och 90 % (icke-kondenserande) 
• Dammfritt utrymme 
• Separat A+B kraft, UPS 
• 230 VAC 
• Uttagen (A+B) skall monteras i rack för installation. 
• Strömåtgång 2 x 3500 W 
• Rack för installation behöver jordas. 
• Totalt 20 rackenheter (20 RU) krävs i ett 19” rack OBS; (800 mm djup). 

 
28. Analyspositioner med internetförbindelse till SEF:s nationella nätverk. Det ska pekas 

ut en position/åskådarplats för analytiker för både hemma- och bortalag med 
minimum bandbredd mot internet på 100 Mbps kablat eller trådlöst. Analyssystemet 
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ska vara kopplat till SEF:s nationella nätverk SEF WAN-CL för leverans av internet 
och kommunikation mot SEF:s gemensamma system. 

 
 
26.29. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med 

funktionsnedsättning och ledsagare. Dessa ska vara utrustade med bl.a.: 
- ramper för rullstolar, 
- entré och åskådarplats på samma våningsplan, 
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen, 
- försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas i anslutning till platserna, 
- toaletter för personer med funktionsnedsättning, och 
-  vid behov, övriga tekniska hjälpmedel. 
 
27.30. Markbeläggningen inom arenaområdet ska vara av sådan beskaffenhet att 

personer med funktionsnedsättning, t.ex. rullstolsburna åskådare, kan förflytta sig 
obehindrat inom arenaområdet. 
 

28.31. Installerad planbelysning får inte understiga: 
 
• 800 lux vertikalt, 
• Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed > 800 lux mot fast/huvudkamera samt 500 lux 

mot rörliga kameror/övriga riktningar, 
• Likformighet Emin/Emax > 0,4 och Emin/Emed > 0,6. Se bilaga 3. 
 
  Förening ska utföra kontrollmätning av belysning och ska sända in giltigt 

belysningsmätningsprotokoll till SvFF. Kontrollmätning är giltig i två år från dagen för 
testets genomförande. Dessa underlag ska finnas framtagna till besiktningstillfället. 

  Förening som efter kontrollmätning uppfyller belysningskraven för kategori tre i art. 16 
i UEFA Stadium Infrastructure Regulations behöver inte genomföra kontrollmätning 
utifrån de nationella kraven ovan. Sådan kontrollmätning är giltig två år från dagen för 
testets genomförande. 

 
29.32. Det ska på arenan finnas minst 1 000 sittplatser under tak. 
 

Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från 
varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och 
ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet. 

  
Arenans totala publikkapacitet fastställs med utgångspunkt från antal sittplatser, 
ståplatsutrymmen på arenans läktare samt, i förekommande fall, övriga ytor på arenan 
som bedöms vara säkra och tillräckliga för att åskådaren ska se matchen.  

 
30.33. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång. 

Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste assisterande domare) 
eller bakom ena målets reklamskyltar. 
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31.34. Arenan ska ha ett särskilt rum avsett för match- och säkerhetsdelegat. 
Delegaten ska från rummet, vilket ska vara placerat i närheten av omklädningsrummen 
för lagen och domarna, kunna kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös 
tillgång till internet. 

 
I Superettan får rum för match- och säkerhetsdelegat utgöras av exempelvis ett 
sammanträdesrum. 

 
32.35. Arenan ska inneha 100 VIP-stolar som fördelas enligt överenskommelse inom 

SEF. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och ska 
under alla förhållanden vara placerade mellan de två straffområdena.   

 
33.36. Arenan ska vara utrustad med minst fem flaggstänger eller motsvarande som 

möjliggör samtidig flaggning av fem flaggor. 
 
34.37. Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen. 
 
35.38. Det ska på arenan finnas ett trådlöst nätverk (WiFi) installerat. Nätverket ska 

ha en kapacitet som gör det möjligt att från samtliga åskådarplatser samtidigt strömma 
ljud och bild. Ett minimikrav är en kapacitet om 2 Mbit/sek per uppkopplad enhet. 

 
Det trådlösa nätverket ska också vara anpassat för och förse de biljettscanners som 
används vid insläppen med tillräcklig kapacitet.  
 
Det trådlösa nätverket ska också vara anpassat för och förse pressfotografer och media 
med tillräcklig kapacitet och täckning för att kunna kommunicera respektive skicka 
bilder direkt från fotografernas arbetsposition vid spelplanen. 

 
Tävlingsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, bevilja tidsbegränsad dispens från 
kravet.  
 
 
SÄKERHETSKRAV   
 

36.39. Ett underlag ska presenteras vid besiktningstillfället som visar läktarsektionernas 
kapacitet, med uppdelning mellan sittplatser och ståplatser, samt en fastställd total 
publikkapacitet. Maximalt åskådarantal för respektive sektion fastställs av SvFF efter 
samråd med räddningstjänst, polis och arenaägaren.  

 
37.40. Det ska finnas en avskild sektion av arenan för gästande förenings supportrar, 

vilken motsvarar minst 10 % av arenans totala publikkapacitet. 
 
38.41. Klart avgränsade sektioner ska finnas för såväl hemmalagets som bortalagets 

supportrar med möjlighet att kunna utöka den sistnämnda sektionen om behov 
föreligger. Dessa sektioner ska ha en egna in- och utpasseringar med spärrar. 
Sektioneringen, d.v.s. avgränsning mot övrig publik, ska vara godkänd av polis och 
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räddningstjänst. Vidare ska det finnas tillgång till erforderligt antal toaletter och 
serveringsställen inom respektive avgränsat område. 

 
39.42. Arena som har avgränsning in mot planen ska ha tydligt markerade grindar och 

bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen när dessa vägar ska användas 
för evakuering. Även trappgångar som används vid evakuering ska vara tydligt 
särskiljbara från övriga läktardelar. 

 
40.43. Arenan ska vara avgränsad genom arenavägg eller inhägnad med stängsel/staket 

av så god kvalitet att det inte medger intrång.  
 
41.44. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, 

korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder 
som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang. 

 
42.45. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från 

åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta 
när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och 
grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av 
person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid 
då åskådare finns på arenan. 

 
43.46. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska vara 

anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om 8-10 personer 
per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning och/eller visitation sker 
reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och spärr. Spärrarna ska vara ordnade 
så att visitation kan genomföras. 

 
 Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och 

fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan 
genomföras. 

 
44.47. Arenans spärrar ska vara utrustade med SvFF:s informationsskyltar om 

ordningsregler (som framgår av 3 kap.14 §), kameraövervakning, vad som inte får föras 
in på arenan samt att visitation kan komma att ske. Det ska inom arenan också finnas 
skyltar som tydligt anger att det är förbjudet att beträda spelplanen.  

 
45.48. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). 

Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan 
förses med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar.  

 
46.49. Arenan ska ha grindar för snabbevakuering av åskådare samt en i samarbete med 

räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, upprättad plan för 
evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin helhet.  Evakueringsplanen ska 
innehålla en beskrivning av varje enskild arena och utrymmen såsom trappor, grindar 
och övriga vägar som åskådarna ska använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara 
markerade med skyltar. Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska 
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redovisas. Varje förening ska tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med 
de punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla uppgifter 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen ska samordningen 
med den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus eller annan 
sjukvårdsberedskap beskrivas.  

 
47.50. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt 

att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger 
störtningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt informerande om 
förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.  

   
48.51. Två övertäckta avbytarbås ska finnas för vardera minst 14 sittande personer. Dock 

ska 14 personer ha rätt att uppehålla sig inom det tekniska området. Även 
fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad mellan de 
två lagens avbytarbås. 

 
49.52. Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.  
 
50.53. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två 

bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer. Supporterbussar ska kunna 
anvisas parkeringsplats. 

  
51.54. Arenan ska vara utrustad med två bårar.  
  
52.55. Klara och tydliga hänvisningsskyltar ska göra det enkelt för åskådarna att hitta rätt 

inne på arenan. 
 
53.56. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på 

och utanför arenan, med hjälp av tillräckligt kraftigt och tillförlitligt högtalarsystem 
(vid behov kompletterat med handmegafon), ljustavla och/eller videoskärm.  

 
Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott. 

 
54.57. Arenan ska ha en skyddad sittplats på läktaren, exempelvis placerad på VIP-sektion, 

avsedd för ev. avvisade ledare.  
 
55.58. Arenaområdet ska vara fritt från sten och andra lösa föremål som kan kastas in 

på spelplanen eller på annat sätt äventyra säkerheten på arenan.  
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Bilaga 3 
 
Krav på vertikalbelysningens likformighet, Emin/Emax > 0,4 och  
Emin/Emed > 0,6. 
 
Förkortning  Uttryck  Förklaring 
 
Emin/Emax  
Emin/Emed Likformighet Förhållande som beskriver belysningens  

Jämnhet. 
 
 
E  Belysningsstyrka Det ljusflöde som träffar en viss yta,  

uttryckt i lux. 
 
 
Ev  vertikal belys.styrka Belysningsstyrka på ett vertikalt plan 1, 5  

meter över mark beräknad/mätt mot specifik 
kamera/punkt belysningsstyrka.  

 
Lx  Lux  Enheten för belysningsstyrka. 1 lux =  

1 lm/m2. 
 
Lm  Lumen  Enheten för ljusflöde. Den mängd ljus en  

ljuskälla sänder ut.  
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 Övrigt 
För anvisningar till Reglemente för Elitlicensen – Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan och 
Superettan, inklusive bilagor, se https://svenskfotboll.se/om-svff/organisation/ekonomi 

 
Art. 1 Inledande bestämmelser  
 
1.1 Allmänt 
 

Förening i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan får delta i respektive serie 
endast efter att ha erhållit SvFF:s Licensnämnds (Licensnämndens) godkännande i enlighet 
med de villkor som föreskrivs i detta reglemente. Dock fordras inte Licensnämndens 
godkännande för föreningar som inför kommande säsong uppflyttats till Superettan eller 
OBOS Damallsvenskan. Även förening som nedflyttas på sportslig grund har att uppfylla de 
elitlicenskrav som gäller för den serie som de spelat i under innevarande säsong. 

 
Förbundsstyrelsen får fastställa anvisningar för tillämpning av reglementet. Om bestämmelser i 
förevarande reglemente och anvisningar står i strid med varandra gäller reglementet.  
 
Prövning görs i fråga om den eller de juridiska personer, i förekommande fall för hel koncern, 
där elitfotbollsverksamheten bedrivs. Detta innebär bl.a. att föreningskoncernen prövas när 
förening äger IdrottsAB.   
 
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida inte annat 
anges.  

 
 
1.2  Två typer av kriterier  
 

De kriterier förening måste uppfylla är indelade i två kategorier. 
 

Kategori A: Om förening inte uppfyller A-kriterium ska licens inte beviljas, såvida inte 
särskilda skäl föreligger. Föreligger sådana särskilda skäl får i stället påföljd utdömas enligt 
14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. 

 
Kategori B: Om förening inte uppfyller B-kriterium får påföljd utdömas enligt SvFF:s 
tävlingsregler eller 14 kap. RF:s stadgar, men förening ska beviljas licens. 

 
 
1.3  Beslutsorgan 
 
1.3.1 Licensnämnden 
 

   Enligt 50 § SvFF:s stadgar prövar Licensnämnden om elitlicens ska beviljas i enlighet med 
förevarande bestämmelser.  
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   Ärende anhängiggörs av Förbundsstyrelsen eller annan som Förbundsstyrelsen utsett. 
 
   Ordföranden leder nämndens arbete. Hen ska bl.a. bestämma lämplig ort och plats för 

nämndens sammanträden, ombesörja kallelser och övriga expeditionsgöromål samt leda 
förhandlingarna. Nämnden har i sitt uppdrag stöd i form av sekreterare och föredragande från 
SvFF:s kansli. 

 
   Nämnden ska handlägga ärendet opartiskt, ändamålsenligt och skyndsamt samt i största 

möjliga utsträckning tillgodose parternas önskemål om förfarandet. Licenssökande ska ges 
tillfälle att anföra de omständigheter de önskar åberopa i ärendet. Om sökanden utan 
godtagbara skäl underlåter att utveckla sin talan får nämnden avgöra saken på den 
föreliggande utredningen. 

 
   På sökandens begäran får nämnden hålla förhör med representant för sökanden eller annan 

som sökanden åberopar. Om särskilda skäl föreligger får nämnden på eget initiativ kalla 
representant för sökanden eller annan att höras i ärendet. Förhör får hållas genom 
ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring om det är lämpligt med hänsyn till bevisningens 
art och övriga omständigheter eller om personlig inställelse skulle medföra kostnader eller 
olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls med personlig 
närvaro inför nämnden. 

 
   Licensnämndens beslut ska avfattas skriftligen och undertecknas av ordföranden på nämndens 

vägnar. Av beslutet ska framgå 
   • deltagande ledamöter 
   • sekreterare och föredragande 
   • datum och plats för beslutets meddelande 
   • sökanden 
   • nämndens avgörande med angivande av de omständigheter nämnden grundat sitt 

            avgörande på  
   • skiljaktig mening, om det förekommit 
   • hur beslutet får överklagas till Överklagandenämnden 
      
   Om inte annat bestäms gäller nämndens beslut med omedelbar verkan, när det har meddelats. 
 
   Beslut om licens meddelas senast i december före kommande säsong, om inte särskilda skäl 

föranleder annat. 
 
   Sökande svarar själv för sina egna kostnader. Kostnader för bevisning eller annan utredning 

som nämnden beslutat om på eget initiativ svarar nämnden för. 
 
   Licensnämndens beslut ska offentliggöras såvitt avser om förening beviljats licens eller inte 

samt, vid behov, i fråga om de omständigheter som nämnden grundat sitt avgörande på. 
 
   Ledamot, sekreterare och föredragande får inte obehörigen röja innehållet i handlingar eller 

annan information i ärendet eller vad som förevarit under nämndens överläggning. 
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1.3.2 Överklagandenämnden 
 

   Sökanden, samt den som av SvFF:s styrelse fått särskild rätt att föra talan i ärenden enligt detta 
reglemente, får enligt 51 § SvFF:s stadgar inom två veckor från dagen för beslutet överklaga 
Licensnämndens beslut hos SvFF:s Överklagandenämnd (Överklagandenämnden). 
Överklagandenämndens beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN). För att RIN ska 
ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar. 

 
   Om sökanden överklagar Licensnämndens beslut ska Licensnämnden vara sökandens motpart 

under den fortsatta handläggningen av ärendet. 
 
   Vad som anges ovan 1.3.1 om förfarandet vid Licensnämnden ska gälla i tillämpliga delar även 

vid Överklagandenämndens handläggning. 
 

1.3.3 Disciplinnämnden 
 

   SvFF:s Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) prövar bestraffningsärenden enligt SvFF:s 
tävlingsregler och 14 kap. RF:s stadgar. 

 
   Disciplinnämndens beslut i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar får överklagas hos 

RIN.  
 

   Disciplinnämndens beslut i ärenden om tävlingsbestraffning får enligt SvFF:s tävlingsregler 
överklagas hos Överklagandenämnden. För att Överklagandenämnden ska ta upp ett ärende 
till prövning krävs prövningstillstånd. Överklagandenämndens beslut får överklagas hos RIN. 
För att RIN ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s 
stadgar.  

 
1.3.4 SvFF:s Tävlingskommitté 
 
  SvFF:s Tävlingskommitté (TK) prövar frågor om undantag enligt art.3.  

 
  TK:s beslut får överklagas hos Överklagandenämnden i enlighet med 7 kap SvFF:s 

Tävlingsbestämmelser. För att Överklagandenämnden ska ta upp ett ärende till prövning krävs 
prövningstillstånd.  

 
 
1.4 Påföljder 
 
1.4.1 Ej uppfyllda A-kriterier 
 

  Förening med representationslag i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan som i 
tillämpliga delar inte uppfyller de av SvFF föreskrivna A-kriterierna, art. 2.1, 3.2.2 samt 3.4-3.5 
och såvitt avser OBOS Damallsvenskan – 3.6, ska inte ska inte beviljas licens, såvida inte 
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föreningen kan visa att det föreligger särskilda skäl. Med särskilda skäl avses omständigheter 
som föreningen inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda över – såsom myndighets 
åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på 
arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning, 
epidemi, huvudsponsors konkurs, ekonomisk brottslighet eller liknande händelse – och som 
orsakat att föreningen inte kunnat uppfylla berört kriterium. 

 
Även när det inte föreligger särskilda skäl får Licensnämnden besluta att, i stället för att inte 
bevilja licens, anmäla föreningen på sätt som gäller för ej uppfyllda B-kriterier eller att helt 
underlåta vidare åtgärder utöver att påpeka bristen och uppmana föreningen att i fortsättningen 
efterkomma gällande krav. Sådant beslut får fattas endast i fråga om smärre brister som inte på 
ett avgörande sätt bedöms påverka licensieringsprocessen, t.ex. när krav uppfyllts med en 
mindre försening. 

 
Förening som inte beviljats elitlicens ska vid seriesammansättning av SvFF, efter förslag från 
TK, nedflyttas en serienivå. Om förening inte uppfyller A-kriterium i art. 2.1 
(Ekonomikriterier), ska det lag som befinner sig på högst nivå i seriesystemet, och omfattas av 
elitlicensprövning, nedflyttas om föreningen har representationslag för både herrar och damer. 
Befinner sig lagen på samma nivå ska båda lagen flyttas ned. Om förening inte uppfyller A-
kriterium i art. 3.2.2 (Tränarpersonal), eller i art. 3.4 (Medicinsk undersökning), 3.5 
(Antimatchfixningutbildning), och/eller 3.6 (Ungdomslag), ska det representationslag som 
bristen hänför sig till flyttas ned. 

 
Förening som dels efter seriens eller kvalspelets genomförande ska flyttas ned en serienivå 
enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser (exempelvis på grund av tabellplacering enligt sportslig 
grund eller enligt 2 kap. 24 § SvFF:s tävlingsbestämmelser), dels ska flyttas ned som en 
konsekvens av att föreningen inte beviljats elitlicensen, ska flyttas ned två serienivåer.  

 
Förening som efter seriens eller kvalspelets genomförande enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser 
ska flyttas upp från Superettan till Allsvenskan, men ska flyttas ned som en konsekvens av att 
föreningen inte beviljas elitlicens, behåller sin plats i Superettan.  
 

 
1.4.2 Ej uppfyllda B-kriterier 
 
Förening som inte uppfyllt B-kriterium får bestraffas med tillrättavisning eller böter upp till 500 000 kr 
i enlighet med 14 kap RF:s stadgar.  
 
Förening i OBOS Damallsvenskan som inte uppfyllt B-kriterium enligt art. 2.2  och 3.1-3.3 får dock 
endast bestraffas med straffavgift upp till 25 000 kr vid varje enskilt tillfälle.  
 
Om det föreligger förutsättningar för bestraffning enligt ovan ska Licensnämnden, eller den 
Licensnämnden utser, ge in anmälan till Disciplinnämnden. I fråga om smärre brister som inte på ett 
avgörande sätt bedöms påverka licensieringsprocessen, t.ex. när krav uppfyllts med en mindre 
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försening, får Licensnämnden dock besluta att inte lämna in anmälan och i stället påpeka bristen och 
uppmana föreningen att i fortsättningen efterkomma gällande krav.  
 
 
 
 
Art. 2 Ekonomikriterier 
 
2.1 A-kriterier 
 

• Varje förening ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor.  
• Räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår. 
• Senast den 16 mars ska den av styrelsen och auktoriserad eller godkänd revisor revisorerna 

samt årsmötet godkända och underskrivna årsredovisningen, inklusive 
förvaltningsberättelsen, samt  revisionsberättelsen finnas Licensnämnden tillhanda. I de fall 
verksamhet finns i olika juridiska former, ska såväl koncernens som de olika juridiska 
personernas årsredovisningar inrapporteras. Av revisionsberättelsen ska framgå uttalande 
om styrelsens förslag till fastställande av resultat- och balansräkning. 

• Föreningarna får inte ha negativt eget kapital i årsredovisningen per den 31 december. 
Förening med negativt eget kapital den 31 december ska senast den 31 mars nästföljande år 
till Licensnämnden ge in en handlingsplan som beskriver hur föreningen under 
innevarande kalenderår ska eliminera det negativa egna kapitalet. Om Licensnämnden 
bedömer handlingsplanen som orealistisk eller om föreningen själv anger att det är omöjligt 
att eliminera det negativa egna kapitalet vid årets slut, ska föreningen senast den 1 oktober 
till Licensnämnden avlämna ett periodiserat bokslut per den 31 augusti samma år som inte 
visar negativt eget kapital. Detta bokslut ska vara undertecknat av styrelse och granskat av 
minst en auktoriserad eller godkänd revisor.  
 
Förening som har negativt eget kapital den 31 december det år som man arbetat under 
handlingsplan ska senast den 1 oktober nästkommande år till Licensnämnden avlämna ett 
periodiserat bokslut per den 31 augusti. Detta bokslut ska vara undertecknat av styrelse och 
granskat av minst en auktoriserad eller godkänd revisor. 
 
De föreningar som ska lämna in ett periodiserat bokslut enligt ovan, ska även lämna in en 
likviditetsplan som visar att föreningen kan klara sina betalningar under det återstående 
kalenderåret.  
 
Förening som uppfyllt kriteriet om eget kapital genom periodiserat bokslut per den 
31 augusti och därefter redovisar negativt eget kapital per den 31 december samma år ska 
vid nästa års licensprövning upprätta följande; 

- periodiserat bokslut per den 31 augusti som visar noll eller positivt eget kapital, 
- likviditetsplan som visar att föreningen kan klara sina betalningar under resten av 

året, samt  
- en prognos för helårsbokslutet per den 31 december som vid inte orealistiska 

antaganden visar att det egna kapitalet inte är negativt. 
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• Per den 31 augusti gäller följande. Förening får inte ha några klara och förfallna skulder, 

inklusive tjänstepensionsbetalningar, till professionell spelare och, i förekommande fall, till 
klubbdirektör, ekonomichef, medieansvarig, läkare, fysioterapeut, medicinskt ansvarig i 
ungdomsverksamhet, matchorganisationsansvarig, säkerhetsansvarig, FSR1-ansvarig, SLO2-
ansvarig, ansvarig för tillträde till arenan m.m. för funktionsnedsättning, huvudtränare A-
lag, assisterande tränare A-lag, målvaktstränare A-truppen,  eller ungdomsansvarig, och 
inte heller några klara och förfallna skulder avseende skatt eller arbetsgivaravgift. Förening 
får inte heller ha någon klar och förfallen skuld på betydande belopp, som inte kan kvittas 
mot klar och förfallen fordran, till annan medlemsförening eller utländska klubb avseende 
spelarövergång. Förening får inte ha en klar och förfallen skuld på betydande belopp till 
SvFF eller SDF, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar. Att ovan skulder inte 
föreligger ska styrkas genom ett skriftligt intyg, underskrivet av såväl föreningsstyrelse som 
föreningens auktoriserad eller godkänd revisor/revisorer. Intyget ska vara Licensnämnden 
till handa senast den 1 oktober. En skuld anses vara förfallen när förfallodagen passerats 
och skulden inte reglerats. En skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med betydande 
belopp avses sammantaget två prisbasbelopp. 

  
• Föreningen ska senast den 1 oktober visa att den har ekonomiska förutsättningar att 

fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år. Föreningen ska därvid inom 
samma tid till Licensnämnden ge in ett av hela styrelsen undertecknat intyg om detta, där 
föreningen ska ange om det finns minsta tveksamhet inklusive bedömda största 
ekonomiska risker och deras uppskattade belopp . Intyget ska vara undertecknat under 
perioden 24 september – 1 oktober. Vid tveksamhet ska förening, på Licensnämnden 
begäran, komplettera underlaget. Licensnämnden får beakta att förening vid tidigare 
tillfälle inkommit med uppgifter eller bedömningar som visat sig vara felaktiga. Om 
föreningens bedömning om fortsatt drift är orealistisk ska föreningen inte beviljas licens. 

 
• Senast den 1 oktober ska årsmötesprotokoll, inklusive uppgift om aktuella 

styrelseledamöter och revisorer, vara Licensnämnden tillhanda. 
 
 
2.2 B-kriterier 
 

• Senast den 31 mars ska den av SvFF fastställda ekonomirapporten avseende det gångna 
verksamhets- och räkenskapsåret vara SvFF tillhanda.  

 
• Räkenskaperna ska följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan. 

 
 
Art. 3 Kriterier rörande personal och administration m.m. 

 

 
1 Football Social Responsibility 
2 Supporter Liasion Officer 
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3.1 Säkerhetspersonal   
 

3.1.1  Säkerhetsansvarig  
 

För Allsvenskan och Superettan samt OBOS Damallsvenskan gäller följande B-kriterium:  
 

• Förening ska utse en person som är säkerhetsansvarig. Personen ska ha genomgått av SvFF 
godkänd säkerhetsutbildning. 

 

Senast den 31 mars aktuell säsong ska aktuell uppgift finnas Licensnämnden tillhanda. 

 
3.1.2  Organisation för säkerhet och service 
 

För Allsvenskan och Superettan samt OBOS Damallsvenskan gäller följande B-kriterium:  
 

• I förening ska finnas en organisation med ansvar för säkerhet och service vid 
matcharrangemang. I organisationen ska ordningsvakter och publikvärdar ingå. Arbetet 
med säkerhet och service ska ske i nära samverkan med berörda myndigheter.  

 
Senast den 31 mars aktuell säsong ska aktuell uppgift finnas Licensnämnden tillhanda. 

 
 
3.2 Tränarpersonal 
 
3.2.1 Allmänt 
 

Med huvudtränare avses nedan den person som har det sportsliga huvudansvaret för A-lagets 
fotbollsverksamhet vilket innebär att leda och samordna övrig tränarpersonals arbete, ansvara 
för säsongsplanering, matchcoachning och laguttagningar. 

 
Att tränaren endast är anmäld till en tränarutbildning innebär inte att utbildningen är påbörjad. 

 
3.2.2 Seriekrav 

 
För Allsvenskan och Superettan samt OBOS Damallsvenskan gäller följande A-kriterium:  

 
• Huvudansvarig tränare ska inneha en giltig UEFA PRO Licence, eller ha påbörjat 

utbildningen för UEFA PRO Licence, eller inneha annan motsvarande licens utfärdad av 
annan konfederation under FIFA.  
Om huvudtränarskapet är delat ska båda/alla huvudtränare uppfylla detta krav. 
 

Senast den 15 november året före aktuellt licensår ska aktuell tränaruppgift per den dagen 
finnas Licensnämnden tillhanda. 
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För OBOS Damallsvenskan gäller följande B-kriterium: 

  
• Assisterande tränare ska som lägst inneha en giltig UEFA B Licence, eller ha påbörjat 

utbildning för UEFA B Licence eller inneha annan motsvarande licens utfärdad av annan 
konfederation under FIFA.  

 
• Målvaktstränare ska som lägst ha genomgått eller påbörjat SvFF:s målvaktstränar- 

utbildning B.  
 

• Förening ska ha en utsedd fystränare som har ansvar för lagets fysträning. 
 
 

Senast den 31 mars aktuell säsong ska aktuella uppgifter för B-kriterierna finnas 
Licensnämnden tillhanda. 

 
3.2.3 Tränarvakans 
 

För Allsvenskan och Superettan samt OBOS Damallsvenskan gäller följande Följande B-
kriterium: gäller.  
 
Om en funktion enligt seriekraven i art 3.2.2. blir vakant måste föreningen senast 60 dagar från 
händelsen tillse att funktionen övertas av en person som uppfyller erforderliga kvalifikationer 
för respektive uppdrag. Om en funktion blir vakant till följd av sjukdom eller olycka får SvFF:s 
TK medge en förlängning av de 60 dagarna om det kan styrkas att personen i fråga inte är 
tillräckligt återställd för att kunna återgå i tjänst.  

 
Information om såväl vakans som tillsättning av en uppkommen vakans måste ges in till SvFF 
senast sju (7) dagar efter det att händelsen har inträffat.  

 
3.3 Övrig personal och kansli 
 

För OBOS Damallsvenskan gäller följande B-kriterium:  
 

• Förening ska ha ett kansli från vilket den dagliga verksamheten administreras. Utrustning 
för information och kommunikation ska finnas. Föreningen ska tillse att kansliet är 
bemannat under kontorstid.  

 
• Förening ska ha en heltidsanställd kanslichef/klubbdirektör. Förening ska ha en 

dokumenterad arbetsbeskrivning innehållande kanslichefens/klubbdirektörens 
arbetsuppgifter och befogenheter. 

 
• Förening ska ha en ekonomiansvarig som kan vara anställd eller förtroendevald eller en 

extern ekonomiansvarig knuten till föreningen genom avtal. Det åligger föreningen att 



 
 

9 

 

skriftligen definiera den ekonomiansvariges arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. 
Ekonomiansvarig ska minst uppfylla en av följande kvalifikationer:  

   a)  civilekonom,  
b)  godkänd eller auktoriserad revisor, eller  
c)  vara innehavare av ett ”kompetensbevis” utfärdat av SvFF som baseras på    

        vederbörandes bakgrund inom kvalificerad ekonomihantering under     
        åtminstone de senaste tre åren. 
 

• Förening ska ha en utsedd sälj-/marknadsansvarig som kan vara antingen 
a) anställd, förtroendevald eller utsedd att verka med ansvar för  

      sälj/marknadsfrågor, eller 
b) extern partner som har skriftlig fullmakt att utföra de definierade uppgifterna. 

 
• Förening ska ha en utsedd medieansvarig.  

 
• Förening ska ha en utsedd läkare som är ansvarig i medicinska frågor för laget under 

matcher och träningar samt ansvarig för att motverka doping. Läkaren måste vara 
legitimerad i enlighet med Socialstyrelsens regelverk. 

 
• Förening ska ha en utsedd fysioterapeut som är ansvarig för medicinsk behandling och 

massage under träning och matcher. Fysioterapeuten måste vara legitimerad i enlighet med 
Socialstyrelsens regelverk. 

 
Senast den 31 mars aktuell säsong ska aktuella uppgifter finnas Licensnämnden tillhanda. 

 
Om en funktion blir vakant måste föreningen senast 60 dagar från att vakansenke uppstod tillse 
att funktionen övertas av en person som uppfyller erforderliga kvalifikationer för respektive 
uppdrag. Om en funktion blir vakant till följd av sjukdom eller olycka får SvFF:s TK medge en 
förlängning av de 60 dagarna, om det kan styrkas att personen i fråga inte är tillräckligt 
återställd för att kunna återgå i tjänst.  

 
Information om såväl vakans som tillsättning av en uppkommen vakans måste ges in till SvFF 
senast sju (7) dagar efter det att händelsen har inträffat.  

 
 
3.4  Medicinsk undersökning 
 

För Allsvenskan och Superettan samt OBOS Damallsvenskan gäller följande A-kriterium: 
 

Förening ska anta och tillämpa en policy av vilken det ska framgå att samtliga spelare som 
ingår i A-truppen ska genomgå en årlig medicinsk undersökning i enlighet med vad som anges 
nedan: 

 
- Medicinsk anamnes med ledning av UEFA Medical Regulations (inklusive skade- och 

sjukhistoria, ärftlighet, medicinering och allergier) 
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- Medicinsk undersökning med ledning av UEFA Medical Regulations  

 
- Årlig hjärtscreening innefattandes läkarundersökning inklusive hjärta/pulsar, blodtryck 

och ett standard 12-avlednings EKG 
 

- Labprover: Blodstatus, Urinsticka och Glukos 
 

Undersökningarna ska vara genomförda vid den nya säsongens start, samt genomföras direkt i 
samband med transfer av ny spelare under pågående säsong. 

 
Följsamhet till detta kriterium ska redovisas på blanketten ”Medicinsk undersökning av spelare 
i A-truppen”. Blanketten ska ha inkommit till Licensnämnden senast den 1 oktober året före 
aktuellt licensår.3 

 
 
3.5  Antimatchfixningutbildning 
 

För Allsvenskan och Superettan samt OBOS Damallsvenskan gäller följande A-kriterium: 
 

Förening ska årligen genomföra en av SvFF anvisad utbildning i antimatchfixning riktad till 
spelare och ledare inom A-truppen. 
Följsamhet till detta kriterium ska redovisas på blanketten ”Antimatchfixningutbildning”. 
Blanketten ska ha inkommit till Licensnämnden senast den 1 oktober året före aktuellt licensår. 
 

 
3.6  Ungdomslag  
 

För OBOS Damallsvenskan gäller följande A-kriterium: 
 

Förening ska ha minst ett ungdomslag i åldern 12 – 17 år som deltar i tävlingsspel. 
Följsamhet till detta kriterium ska redovisas på blanketten ”Ungdomslag”. Blanketten ska ha 
inkommit till Licensnämnden senast den 1 oktober året före aktuellt licensår. 

 

 
3 Vid ansökan om UEFA-licens kan de medicinska undersökningarna behöva utvidgas i enlighet med UEFA Medical 
Regulations. 
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Reglemente för Elitlicensen, Ettan 

 
Beslutat av Representantskapet den xx 25 november 2022 och träder i kraft den 1 februari 2023. Genom 
förevarande bestämmelser upphävs vid ikraftträdandet alla tidigare tillämpliga bestämmelser samt annan av 
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. 

 
Art. 1 Inledande bestämmelser  
 

1.1 Allmänt 
 
Förening i Ettan får delta i respektive serie endast efter att ha erhållit SvFF:s 
Licensnämnds (Licensnämndens) godkännande i enlighet med de villkor som 
föreskrivs i detta reglemente. Dock fordras inte Licensnämndens godkännande för 
föreningar som inför kommande säsong uppflyttats till Ettan. 
 
Förbundsstyrelsen får fastställa anvisningar för tillämpning av reglementet. Om 
bestämmelser i förevarande reglemente och anvisningar står i strid med varandra 
gäller reglementet. Även förening som nedflyttas på sportslig grund har att uppfylla 
de elitlicenskrav som gäller för den serie som de spelat i under innevarande säsong. 
 
Prövning görs i fråga om den eller de juridiska personer, i förekommande fall för hel 
koncern, där elitfotbollsverksamheten bedrivs. Detta innebär bl.a. att 
föreningskoncernen prövas när förening äger IdrottsAB.   
 
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida 
inte annat anges.  
 

 
 

1.2  Kriterier  
 
De obligatoriska kriterier som en förening måste uppfylla är indelade i två kategorier. 
 
Kategori A: Om förening inte uppfyller A-kriterium ska licens inte beviljas, såvida inte 
särskilda skäl föreligger. Föreligger sådana särskilda skäl får i stället påföljd utdömas 
enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (se www.rf.se). 
 
Kategori B: Om förening inte uppfyller B-kriterium får påföljd utdömas enligt SvFF:s 
tävlingsregler eller 14 kap. RF:s stadgar, men förening ska beviljas licens. 
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1.3  Beslutsorgan 
 
1.3.1 Licensnämnden 
 
Enligt 50 § SvFF:s stadgar prövar Licensnämnden om elitlicens ska beviljas i enlighet 
med förevarande bestämmelser.  
 
Ärende anhängiggörs av Förbundsstyrelsen eller annan som Förbundsstyrelsen utsett. 
 
Ordföranden leder nämndens arbete. Hen ska bl.a. bestämma lämplig ort och plats för 
nämndens sammanträden, ombesörja kallelser och övriga expeditionsgöromål samt 
leda förhandlingarna. Nämnden har i sitt uppdrag stöd i form av sekreterare och 
föredragande från SvFF:s kansli. 
 
Nämnden ska handlägga ärendet opartiskt, ändamålsenligt och skyndsamt samt i 
största möjliga utsträckning tillgodose parternas önskemål om förfarandet. 
Licenssökande ska ges tillfälle att anföra de omständigheter de önskar åberopa i 
ärendet. Om sökanden utan godtagbara skäl underlåter att utveckla sin talan får 
nämnden avgöra saken på den föreliggande utredningen. 
 
På sökandens begäran får nämnden hålla förhör med representant för sökanden eller 
annan som sökanden åberopar. Om särskilda skäl föreligger får nämnden på eget 
initiativ kalla representant för sökanden eller annan att höras i ärendet. Förhör får 
hållas genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring om det är lämpligt med 
hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter eller om personlig inställelse 
skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till 
betydelsen av att förhöret hålls med personlig närvaro inför nämnden. 
 
Licensnämndens beslut ska avfattas skriftligen och undertecknas av ordföranden på 
nämndens vägnar. Av beslutet ska framgå 
•   deltagande ledamöter 
•  sekreterare och föredragande 
•   datum och plats för beslutets meddelande 
•   sökanden 
•   nämndens avgörande med angivande av de omständigheter nämnden 

grundat sitt avgörande på 
•   skiljaktig mening, om det förekommit 
•   hur beslutet får överklagas till Överklagandenämnden 
 
Om inte annat bestäms gäller nämndens beslut med omedelbar verkan, när det har 
meddelats. 
 
Beslut om licens meddelas senast i december före kommande säsong, om inte 
särskilda skäl föranleder annat. 
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Sökande svarar själv för sina egna kostnader. Kostnader för bevisning eller annan 
utredning som nämnden beslutat om på eget initiativ svarar nämnden för. 
 
Licensnämndens beslut ska offentliggöras såvitt avser om förening beviljats licens eller 
inte samt, vid behov, i fråga om de omständigheter som nämnden grundat sitt 
avgörande på. 

 
 
Ledamot, sekreterare och föredragande får inte obehörigen röja innehållet i handlingar 
eller annan information i ärendet eller vad som förevarit under nämndens 
överläggning. 
 
 
1.3.2 Överklagandenämnden 
 
 Sökanden, samt den som av SvFF:s styrelse fått särskild rätt att föra talan i ärenden 
enligt detta reglemente, får enligt 51 § SvFF:s stadgar inom två veckor från dagen för 
beslutet överklaga Licensnämndens beslut hos SvFF:s Överklagandenämnd 
(Överklagandenämnden).  
 
Överklagandenämndens beslut får överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). För att 
RIN ska pröva ett ärende av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får 
meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid handläggning av ärendet eller 
om beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.  
 
Om sökanden överklagar Licensnämndens beslut ska Licensnämnden vara sökandens 
motpart under den fortsatta handläggningen av ärendet. 
 
Vad som anges ovan 1.3.1 om förfarandet vid Licensnämnden ska gälla i tillämpliga 
delar även vid Överklagandenämndens handläggning.  
 
1.3.3 Disciplinnämnden 
 
SvFF:s Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) prövar bestraffningsärenden enligt SvFF:s 
tävlingsregler och 14 kap. RF:s stadgar. 
 
Disciplinnämndens beslut i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar får 
överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN).  
 
Disciplinnämndens beslut i ärenden om tävlingsbestraffning får enligt SvFF:s 
tävlingsregler överklagas hos Överklagandenämnden. För att Överklagandenämnden 
ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Överklagandenämndens 
beslut får överklagas hos RIN. För att RIN ska ta upp ett ärende till prövning krävs 
prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.  
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1.4 Påföljder 
 
1.4.1 Ej uppfyllda A-kriterier 

 
Representationslag i Ettan tillhörande förening som inte uppfyller kriterierna i art. 2.1 
nedan ska inte beviljas licens, såvida inte föreningen kan visa att det föreligger 
särskilda skäl. Med särskilda skäl avses omständigheter som föreningen inte kunnat 
förutse eller på annat sätt kunnat råda över – såsom myndighets åtgärd eller 
underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, 
blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning, epidemi, 
huvudsponsors konkurs, ekonomisk brottslighet eller liknande händelse – och som 
orsakat att föreningen inte kunnat uppfylla berört kriterium. 
 
Även när det inte föreligger särskilda skäl får Licensnämnden besluta att, i stället för 
att inte bevilja licens, anmäla föreningen på sätt som gäller för ej uppfyllda B-kriterier 
eller att helt underlåta vidare åtgärder utöver att påpeka bristen och uppmana 
föreningen att i fortsättningen efterkomma gällande krav. Sådant beslut får fattas 
endast i fråga om smärre brister som inte på ett avgörande sätt bedöms påverka 
licensieringsprocessen, t.ex. när krav uppfyllts med en mindre försening. 
 
Representationslag i Ettan tillhörande förening som inte beviljats elitlicens ska vid 
seriesammansättning av SvFF, efter förslag från TK, nedflyttas en serienivå.  

 
Representationslag i Ettan tillhörande förening som dels efter seriens eller kvalspelets 
genomförande ska nedflyttas en serienivå enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser 
(exempelvis på grund av tabellplacering enligt sportslig grund eller enligt 2 kap. 24 § 
SvFF:s tävlingsbestämmelser), dels ska flyttas ner som en konsekvens av att 
föreningen inte beviljats elitlicens, ska flyttas ned två serienivåer.  
 
Representationslag i Ettan tillhörande förening som efter seriens eller kvalspelets 
genomförande enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser ska uppflyttas från Ettan till 
Superettan, men som ska nedflyttas som en konsekvens av att föreningen inte beviljas 
elitlicens, behåller sin plats i Ettan. 
 
 
1.4.2 Ej uppfyllda B-kriterier 
 
Förening som inte uppfyllt B-kriterium får bestraffas med tillrättavisning eller böter 
upp till 500 000 kr i enlighet med 14 kap RF:s stadgar.  
 
Om det föreligger förutsättningar för bestraffning enligt ovan ska Licensnämnden, 
eller den Licensnämnden utser, ge in anmälan till Disciplinnämnden. I fråga om 
smärre brister som inte på ett avgörande sätt bedöms påverka licensieringsprocessen, 
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t.ex. när krav uppfyllts med en mindre försening, får Licensnämnden dock besluta att 
inte lämna in anmälan och i stället påpeka bristen och uppmana föreningen att i 
fortsättningen efterkomma gällande krav. 
 

Art. 2: Ekonomikriterier 

 

2.1 A-kriterier 
 

•  Varje förening ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor.  
 

•  Räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår. 
 

• Per den 31 augusti gäller följande. Förening får inte ha några klara och förfallna 
skulder, inklusive tjänstepensionsbetalningar, till professionell spelare och, i 
förekommande fall, till klubbdirektör, huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-
lag eller ungdomsansvarig, och inte heller några klara och förfallna skulder 
avseende skatt eller arbetsgivaravgift.  
 
Förening får inte heller ha någon klar och förfallen skuld på betydande belopp, 
som inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran, till annan medlemsförening 
eller utländska klubb avseende spelarövergång.   
 

 Förening får inte ha en klar och förfallen skuld på betydande belopp till SvFF eller 
 SDF, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar.  
  

En skuld anses vara förfallen när förfallodagen passerats och skulden inte 
reglerats. En skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med betydande belopp 
avses sammantaget två prisbasbelopp. 
 
Att ovan skulder inte föreligger ska styrkas genom ett skriftligt intyg, 
underskrivet av såväl föreningsstyrelse som föreningens auktoriserad eller 
godkänd revisor/revisorer. Intyget ska vara Licensnämnden tillhanda senast den 
1 oktober.  

 
Rekommendation om hur uttalandet bör utformas återfinns på SvFF:s hemsida 
under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, bilaga 7B. 

 

•  Senast den 1 oktober ska årsmötesprotokoll, där val av befintlig styrelse och 
revisorer framgår, finnas Licensnämnden tillhanda. I de fall fotbollsverksamhet 
finns i olika juridiska personer, ska årsmötesprotokoll/bolagsstämmoprotokoll 
avseende de olika juridiska personerna inrapporteras. 

 

•  Föreningen ska senast den 1 oktober visa att den har ekonomiska förutsättningar 
att fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år. Föreningen ska 
därvid inom samma tid till Licensnämnden ge in ett av hela styrelsen undertecknat 
intyg om detta, där föreningen ska ange om det finns minsta tveksamhet inklusive 
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bedömda största ekonomiska risker och deras uppskattade belopp. Intyget ska 
vara undertecknat under perioden 24 september – 1 oktober. Vid tveksamhet ska 
förening, på Licensnämnden begäran, komplettera underlaget. Licensnämnden får 
beakta att förening vid tidigare tillfälle inkommit med uppgifter eller bedömningar 
som visat sig vara felaktiga. Om föreningens bedömning om fortsatt drift är 
orealistisk ska föreningen inte beviljas licens. 
 
Rekommendation om hur uttalandet bör utformas återfinns på SvFF:s hemsida 
under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, bilaga 8. 
 

• Förening ska årligen genomföra en av SvFF anvisad utbildning i antimatchfixning 
riktad till spelare och ledare inom A-truppen. 

Följsamhet till detta kriterium ska redovisas på blanketten 
”Antimatchfixningutbildning”. Blanketten ska ha inkommit till Licensnämnden 
senast den 1 oktober året före aktuellt licensår. 

 

• Från och med den 1 november 2023 gäller som krav för elitlicens att 
huvudansvarig tränare i Ettan innehar en giltig UEFA A-licens, eller har påbörjat 
utbildning för UEFA A-licens, eller innehar annan motsvarande licens utfärdad av 
annan konfederation under FIFA. Att tränaren endast är anmäld till en 
tränarutbildning innebär inte att utbildningen är påbörjad. 

 Om huvudtränarskapet är delat ska båda/alla huvudtränare uppfylla detta krav. 
 

Med huvudtränare avses den person som har det sportsliga huvudansvaret för A-
lagets fotbollsverksamhet, vilket innebär att leda och samordna övrig 
tränarpersonals arbete, ansvara för säsongsplanering, matchcoachning och 
laguttagningar. 

 
 

2.2 B-kriterier 
 

• Senast den 30 april ska den av styrelsen och revisorerna samt årsmötet godkända 
och underskrivna årsredovisningen/årsbokslutet samt revisionsberättelsen vara 
Licensnämnden tillhanda.  

     Samtidigt ska det av SvFF fastställda formuläret angående ekonomisk rapportering 
     avseende det gångna verksamhets- och räkenskapsåret vara Licensnämnden 
     tillhanda. Detta återfinns på SvFF:s hemsida under rubriken Elitlicensens 
     ekonomikriterier, bilaga 3C. 
      

• Räkenskaperna ska följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan. 
Denna återfinns på SvFF:s hemsida under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, 
bilagorna 1, 2, och 5. 
 

• Om funktionen som huvudtränare enligt kraven i art 2.1 blir vakant måste 
föreningen senast 60 dagar från att vakansen uppstått tillse att funktionen övertas 
av en person som uppfyller erforderliga kvalifikationer för uppdraget. Om 
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funktionen blir vakant till följd av sjukdom eller olycka får SvFF:s TK medge en 
förlängning av de 60 dagarna om det kan styrkas att personen i fråga inte är 
tillräckligt återställd för att kunna återgå i tjänst.  
 
Information om såväl uppkommen vakans som tillsättning av en uppkommen 
vakans måste ges in till SvFF senast sju (7) dagar efter det att vakansen uppstått 
respektive att vakant plats tillsatts. 

 

Art. 3 Övriga kriterier 
 
3.1  A-kriterier 
 
• Förening ska årligen genomföra en av SvFF anvisad utbildning i antimatchfixning 

riktad till spelare och ledare inom A-truppen. 
 
Följsamhet till detta kriterium ska redovisas på blanketten 
”Antimatchfixningutbildning”. Blanketten ska ha inkommit till Licensnämnden 
senast den 1 oktober året före aktuellt licensår. 
 

• Från och med den 1 november 2023 gäller som krav för elitlicens att 
huvudansvarig tränare i Ettan innehar en giltig UEFA A-licens, eller har påbörjat 
utbildning för UEFA A-licens, eller innehar annan motsvarande licens utfärdad av 
annan konfederation under FIFA. Att tränaren endast är anmäld till en 
tränarutbildning innebär inte att utbildningen är påbörjad. 

 Om huvudtränarskapet är delat ska båda/alla huvudtränare uppfylla detta krav. 
 

Med huvudtränare avses den person som har det sportsliga huvudansvaret för A-
lagets fotbollsverksamhet, vilket innebär att leda och samordna övrig 
tränarpersonals arbete, ansvara för säsongsplanering, matchcoachning och 
laguttagningar. 

 
 
3.2  B-kriterier 
 

• Om funktionen som huvudtränare enligt kraven i art 2.1 blir vakant måste 
föreningen senast 60 dagar från att vakansen uppstått tillse att funktionen övertas 
av en person som uppfyller erforderliga kvalifikationer för uppdraget. Om 
funktionen blir vakant till följd av sjukdom eller olycka får SvFF:s TK medge en 
förlängning av de 60 dagarna om det kan styrkas att personen i fråga inte är 
tillräckligt återställd för att kunna återgå i tjänst.  
 
Information om såväl uppkommen vakans som tillsättning av en uppkommen 
vakans måste ges in till SvFF senast sju (7) dagar efter det att vakansen uppstått 
respektive att vakant plats tillsatts. 

 



5.10.3 Reglemente för Elitlicensen- Elitettan 2023
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Reglemente för Elitlicensen, Elitettan 
 
Beslutat av Representantskapet den 25 november 2022 och träder i kraft den 1 augusti 2023. Genom förevarande 
bestämmelser upphävs vid ikraftträdandet alla tidigare tillämpliga bestämmelser samt annan av Svenska 
Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. 

 
Art. 1 Inledande bestämmelser  
 
1.1 Allmänt 
 
Förening i Elitettan får delta i respektive serie endast efter att ha erhållit SvFF:s 
Licensnämnds (Licensnämndens) godkännande i enlighet med de villkor som 
föreskrivs i detta reglemente. Dock fordras inte Licensnämndens godkännande för 
föreningar som inför kommande säsong uppflyttats till Elitettan. Även förening som 
nedflyttas på sportslig grund har att uppfylla de elitlicenskrav som gäller för den serie 
som de spelat i under innevarande säsong. 
 
Förbundsstyrelsen får fastställa anvisningar för tillämpning av reglementet. Om 
bestämmelser i förevarande reglemente och anvisningar står i strid med varandra 
gäller reglementet. 
 
Prövning görs i fråga om den eller de juridiska personer, i förekommande fall för hel 
koncern, där fotbollsverksamheten bedrivs. Detta innebär bl.a. att föreningskoncernen 
prövas när förening äger IdrottsAB. 
 
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida 
inte annat anges.  
 
 
 
1.2  Kriterier  
 
De obligatoriska kriterier som en förening måste uppfylla är indelade i två kategorier. 
 
Kategori A: Om förening inte uppfyller A-kriterium ska licens inte beviljas, såvida inte 
särskilda skäl föreligger. Föreligger sådana särskilda skäl får i stället påföljd utdömas 
enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (se www.rf.se). 
 
Kategori B: Om förening inte uppfyller B-kriterium får påföljd utdömas enligt SvFF:s 
tävlingsregler eller 14 kap. RF:s stadgar, men förening ska beviljas licens. 
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1.3  Beslutsorgan 
 
1.3.1 Licensnämnden 
 
Enligt 50 § SvFF:s stadgar prövar Licensnämnden om elitlicens ska beviljas i enlighet 
med förevarande bestämmelser.  
 
Ärende anhängiggörs av Förbundsstyrelsen eller annan som Förbundsstyrelsen utsett. 
 
Ordföranden leder nämndens arbete. Hen ska bl.a. bestämma lämplig ort och plats för 
nämndens sammanträden, ombesörja kallelser och övriga expeditionsgöromål samt 
leda förhandlingarna. Nämnden har i sitt uppdrag stöd i form av sekreterare och 
föredragande från SvFF:s kansli. 
 
Nämnden ska handlägga ärendet opartiskt, ändamålsenligt och skyndsamt samt i 
största möjliga utsträckning tillgodose parternas önskemål om förfarandet. 
Licenssökande ska ges tillfälle att anföra de omständigheter de önskar åberopa i 
ärendet. Om sökanden utan godtagbara skäl underlåter att utveckla sin talan får 
nämnden avgöra saken på den föreliggande utredningen. 
 
På sökandens begäran får nämnden hålla förhör med representant för sökanden eller 
annan som sökanden åberopar. Om särskilda skäl föreligger får nämnden på eget 
initiativ kalla representant för sökanden eller annan att höras i ärendet. Förhör får 
hållas genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring om det är lämpligt med 
hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter eller om personlig inställelse 
skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till 
betydelsen av att förhöret hålls med personlig närvaro inför nämnden. 
 
Licensnämndens beslut ska avfattas skriftligen och undertecknas av ordföranden på 
nämndens vägnar. Av beslutet ska framgå 
•   deltagande ledamöter 
•  sekreterare och föredragande 
•   datum och plats för beslutets meddelande 
•   sökanden 
•   nämndens avgörande med angivande av de omständigheter nämnden 

grundat sitt avgörande på 
•   skiljaktig mening, om det förekommit 
•   hur beslutet får överklagas till Överklagandenämnden 
 
Om inte annat bestäms gäller nämndens beslut med omedelbar verkan, när det har 
meddelats. 
 
Beslut om licens meddelas senast i december före kommande säsong, om inte 
särskilda skäl föranleder annat. 
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Sökande svarar själv för sina egna kostnader. Kostnader för bevisning eller annan 
utredning som nämnden beslutat om på eget initiativ svarar nämnden för. 
 
Licensnämndens beslut ska offentliggöras såvitt avser om förening beviljats licens eller 
inte samt, vid behov, i fråga om de omständigheter som nämnden grundat sitt 
avgörande på. 

 
 
Ledamot, sekreterare och föredragande får inte obehörigen röja innehållet i handlingar 
eller annan information i ärendet eller vad som förevarit under nämndens 
överläggning. 
 
 
1.3.2 Överklagandenämnden 
 
 Sökanden, samt den som av SvFF:s styrelse fått särskild rätt att föra talan i ärenden 
enligt detta reglemente, får enligt 51 § SvFF:s stadgar inom två veckor från dagen för 
beslutet överklaga Licensnämndens beslut hos SvFF:s Överklagandenämnd 
(Överklagandenämnden).  
 
Överklagandenämndens beslut får överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). För att 
RIN ska pröva ett ärende av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får 
meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid handläggning av ärendet eller 
om beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.  
 
Om sökanden överklagar Licensnämndens beslut ska Licensnämnden vara sökandens 
motpart under den fortsatta handläggningen av ärendet. 
 
Vad som anges ovan 1.3.1 om förfarandet vid Licensnämnden ska gälla i tillämpliga 
delar även vid Överklagandenämndens handläggning.  
 
1.3.3 Disciplinnämnden 
 
SvFF:s Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) prövar bestraffningsärenden enligt SvFF:s 
tävlingsregler och 14 kap. RF:s stadgar. 
 
Disciplinnämndens beslut i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar får 
överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN).  
 
Disciplinnämndens beslut i ärenden om tävlingsbestraffning får enligt SvFF:s 
tävlingsregler överklagas hos Överklagandenämnden. För att Överklagandenämnden 
ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Överklagandenämndens 
beslut får överklagas hos RIN. För att RIN ska ta upp ett ärende till prövning krävs 
prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.  
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1.4 Påföljder 
 
1.4.1 Ej uppfyllda A-kriterier 
 
Representationslag i Elitettan tillhörande förening som inte uppfyller kriterierna i art. 
2.1 nedan ska inte beviljas licens, såvida inte föreningen kan visa att det föreligger 
särskilda skäl. Med särskilda skäl avses omständigheter som föreningen inte kunnat 
förutse eller på annat sätt kunnat råda över – såsom myndighets åtgärd eller 
underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, 
blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning, epidemi, 
huvudsponsors konkurs, ekonomisk brottslighet eller liknande händelse – och som 
orsakat att föreningen inte kunnat uppfylla berört kriterium. 
 
Även när det inte föreligger särskilda skäl får Licensnämnden besluta att, i stället för 
att inte bevilja licens, anmäla föreningen på sätt som gäller för ej uppfyllda B-kriterier 
eller att helt underlåta vidare åtgärder utöver att påpeka bristen och uppmana 
föreningen att i fortsättningen efterkomma gällande krav. Sådant beslut får fattas 
endast i fråga om smärre brister som inte på ett avgörande sätt bedöms påverka 
licensieringsprocessen, t.ex. när krav uppfyllts med en mindre försening. 
 
Representationslag i Elitettan tillhörande förening som inte beviljats elitlicens ska vid 
seriesammansättning av SvFF, efter förslag från TK, nedflyttas en serienivå.  
 
Representationslag i Elitettan tillhörande förening som dels efter seriens eller 
kvalspelets genomförande ska nedflyttas en serienivå enligt SvFF:s 
tävlingsbestämmelser (exempelvis på grund av tabellplacering enligt sportslig grund 
eller enligt 2 kap. 24 § SvFF:s tävlingsbestämmelser), dels ska flyttas ner som en 
konsekvens av att föreningen inte beviljats elitlicens, ska flyttas ned två serienivåer.  
 
Representationslag i Elitettan tillhörande förening som efter seriens eller kvalspelets 
genomförande enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser ska uppflyttas från Elitettan till 
OBOS Damallsvenskan, men som ska nedflyttas som en konsekvens av att föreningen 
inte beviljas elitlicens, behåller sin plats i Elitettan. 
 
 
1.4.2 Ej uppfyllda B-kriterier 
 
Förening i Elitettan som inte uppfyller B-kriterium artikel 3.2 får bestraffas med 
straffavgift upp till 25 000 kr vid varje enskilt tillfälle. 
 
Om det föreligger förutsättningar för bestraffning enligt ovan ska Licensnämnden, 
eller den Licensnämnden utser, ge in anmälan till Disciplinnämnden. I fråga om 
smärre brister som inte på ett avgörande sätt bedöms påverka licensieringsprocessen, 
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t.ex. när krav uppfyllts med en mindre försening, får Licensnämnden dock besluta att 
inte lämna in anmälan och i stället påpeka bristen och uppmana föreningen att i 
fortsättningen efterkomma gällande krav. 
 
 
Art. 2: Ekonomikriterier 

 
2.1 A-kriterier 
 
•  Varje förening ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor.  

 
•  Räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår. 
 
• Per den 31 augusti gäller följande. Förening får inte ha några klara och förfallna 

skulder, inklusive tjänstepensionsbetalningar, till professionell spelare och, i 
förekommande fall, till klubbdirektör, huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-
lag eller ungdomsansvarig, och inte heller några klara och förfallna skulder 
avseende skatt eller arbetsgivaravgift.  
 
Förening får inte heller ha någon klar och förfallen skuld på betydande belopp, 
som inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran, till annan medlemsförening 
eller utländska klubb avseende spelarövergång.   
 

 Förening får inte ha en klar och förfallen skuld på betydande belopp till SvFF eller 
 SDF, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar.  
  

En skuld anses vara förfallen när förfallodagen passerats och skulden inte 
reglerats. En skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med betydande belopp 
avses sammantaget två prisbasbelopp. 
 
Att ovan skulder inte föreligger ska styrkas genom ett skriftligt intyg, 
underskrivet av såväl föreningsstyrelse som föreningens  auktoriserad eller 
godkänd revisor/revisorer. Intyget ska vara Licensnämnden tillhanda senast den 
1 oktober.  

 
Rekommendation om hur uttalandet bör utformas återfinns på SvFF:s hemsida 
under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, bilaga 7B. 

 
•  Senast den 1 oktober ska årsmötesprotokoll, där val av befintlig styrelse och 

revisorer framgår, finnas Licensnämnden tillhanda. I de fall fotbollsverksamhet 
finns i olika juridiska personer, ska årsmötesprotokoll/bolagsstämmoprotokoll 
avseende de olika juridiska personerna inrapporteras. 

 
•  Föreningen ska senast den 1 oktober visa att den har ekonomiska förutsättningar 

att fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år. Föreningen ska 
därvid inom samma tid till Licensnämnden ge in ett av hela styrelsen undertecknat 
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intyg om detta, där föreningen ska ange om det finns minsta tveksamhet inklusive 
bedömda största ekonomiska risker och deras uppskattade belopp. Intyget ska 
vara undertecknat under perioden 24 september – 1 oktober. Vid tveksamhet ska 
förening, på Licensnämnden begäran, komplettera underlaget. Licensnämnden får 
beakta att förening vid tidigare tillfälle inkommit med uppgifter eller bedömningar 
som visat sig vara felaktiga. Om föreningens bedömning om fortsatt drift är 
orealistisk ska föreningen inte beviljas licens. 
 
Rekommendation om hur uttalandet bör utformas återfinns på SvFF:s hemsida 
under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, bilaga 8. 

 
2.2 B-kriterier 
 
• Senast den 30 april1 ska den av styrelsen och revisorerna samt årsmötet godkända 

och underskrivna årsredovisningen/årsbokslutet samt revisionsberättelsen vara 
Licensnämnden tillhanda.  

     Samtidigt ska det av SvFF fastställda formuläret angående ekonomisk rapportering 
     avseende det gångna verksamhets- och räkenskapsåret vara Licensnämnden 
     tillhanda. Detta återfinns på SvFF:s hemsida under rubriken Elitlicensens 
     ekonomikriterier, bilaga 3C. 
      
• Räkenskaperna ska följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan. 

Denna återfinns på SvFF:s hemsida under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, 
bilagorna 1, 2, och 5. 
 
 
 

Art. 3: Övriga kriterier 
 
 

3.1 A-kriterier 
 

3.1.1 Huvudtränarkrav 
 
Huvudtränare ska som lägst inneha en giltig UEFA A-licens, eller ha påbörjat 
utbildning för UEFA A-licens, eller inneha annan motsvarande licens utfärdat av 
annan konfederation inom FIFA. 
Senast den 15 november året före aktuellt licensår ska aktuell tränaruppgift per den 15 
november finnas Licensnämnden tillhanda. 
Om huvudtränarskapet är delat ska båda/alla huvudtränare uppfylla detta krav. 

 
 
 
 

 
1 Tillämpas första gången den 30 april 2024 avseende årsbokslut/årsredovisning 2023. 
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3.2 B-kriterier 
 
3.2.1 Tränarvakans 
 
Följande B-kriterium gäller. Om en huvudtränare enligt kraven i art 3.1.1 blir vakant 
måste föreningen senast 60 dagar från händelsen tillse att funktionen övertas av en 
person som uppfyller erforderliga kvalifikationer för respektive uppdrag. Om en 
funktion blir vakant till följd av sjukdom eller olycka får SvFF:s TK medge en 
förlängning av de 60 dagarna om det kan styrkas att personen i fråga inte är tillräckligt 
återställd för att kunna återgå i tjänst.  
 
Information om såväl vakans som tillsättning av en uppkommen vakans måste ges in 
till SvFF senast sju (7) dagar efter det att händelsen har inträffat.  
 

 
3.2.2 Medicinsk undersökning 

 
Följande B-kriterium gäller: 
 
Förening ska anta och tillämpa en policy av vilken det ska framgå att samtliga spelare 
som ingår i A-truppen ska genomgå en årlig medicinsk undersökning i enlighet med 
vad som anges nedan: 
 
- Medicinsk anamnes med ledning av UEFA Medical Regulations (inklusive skade- 

och sjukhistoria, ärftlighet, medicinering och allergier) 
 
- Medicinsk undersökning med ledning av UEFA Medical Regulations  

 
- Årlig hjärtscreening innefattandes läkarundersökning inklusive hjärta/pulsar, 

blodtryck och ett standard 12-avlednings EKG 
 
- Labprover: Blodstatus, Ferritin, Urinsticka och Glukos 
 
Undersökningarna ska vara genomförda vid den nya säsongens start, samt 
genomföras direkt i samband med transfer av ny spelare under pågående säsong. 
 
Följsamhet till detta kriterium ska redovisas på blanketten ”Medicinsk undersökning 
 av spelare i A-truppen”. Blanketten ska ha inkommit till Licensnämnden senast den 
 31 mars aktuell säsong. 
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Reglemente för Elitlicensen, Svenska Futsalligan 
 
Beslutat av Representantskapet den 25 november 2022 och träder i kraft den 1 januari 2023 (d v s inför säsongen 
2023 - 2024): 
 
 

Art. 1 Inledande bestämmelser  
 
1.1 Allmänt 
 
Förening i Svenska Futsalligan (SFL) får delta i tävlingen endast efter att ha erhållit 
SvFF:s Licensnämnds (Licensnämndens) godkännande i enlighet med de villkor som 
föreskrivs i detta reglemente. Dock fordras inte Licensnämndens godkännande för 
föreningar som inför kommande säsong uppflyttats till SFL. 
 
Förbundsstyrelsen får fastställa anvisningar för tillämpning av reglementet. Om 
bestämmelser i förevarande reglemente och anvisningar står i strid med varandra 
gäller reglementet. 
 
Prövning görs i fråga om den eller de juridiska personer, i förekommande fall för hel 
koncern, där futsalverksamheten bedrivs. 
 
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida 
inte annat anges.  
 
 
 
1.2  Kriterier  
 
De obligatoriska kriterier som en förening måste uppfylla är indelade i två kategorier. 
 
Kategori A: Om förening inte uppfyller A-kriterium ska licens inte beviljas, såvida inte 
särskilda skäl föreligger. Föreligger sådana särskilda skäl får i stället påföljd utdömas 
enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (se www.rf.se). 
 
Kategori B: Om förening inte uppfyller B-kriterium får påföljd utdömas enligt SvFF:s 
tävlingsregler eller 14 kap. RF:s stadgar, men förening ska beviljas licens. 
 
 
 
1.3  Beslutsorgan 
 
1.3.1 Licensnämnden 
 
Enligt 50 § SvFF:s stadgar prövar Licensnämnden om elitlicens ska beviljas i enlighet 
med förevarande bestämmelser.  
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Ärende anhängiggörs av Förbundsstyrelsen eller annan som Förbundsstyrelsen utsett. 
 
Ordföranden leder nämndens arbete. Hen ska bl.a. bestämma lämplig ort och plats för 
nämndens sammanträden, ombesörja kallelser och övriga expeditionsgöromål samt 
leda förhandlingarna. Nämnden har i sitt uppdrag stöd i form av sekreterare och 
föredragande från SvFF:s kansli. 
 
Nämnden ska handlägga ärendet opartiskt, ändamålsenligt och skyndsamt samt i 
största möjliga utsträckning tillgodose parternas önskemål om förfarandet. 
Licenssökande ska ges tillfälle att anföra de omständigheter de önskar åberopa i 
ärendet. Om sökanden utan godtagbara skäl underlåter att utveckla sin talan får 
nämnden avgöra saken på den föreliggande utredningen. 
 
På sökandens begäran får nämnden hålla förhör med representant för sökanden eller 
annan som sökanden åberopar. Om särskilda skäl föreligger får nämnden på eget 
initiativ kalla representant för sökanden eller annan att höras i ärendet. Förhör får 
hållas genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring om det är lämpligt med 
hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter eller om personlig inställelse 
skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till 
betydelsen av att förhöret hålls med personlig närvaro inför nämnden. 
 
Licensnämndens beslut ska avfattas skriftligen och undertecknas av ordföranden på 
nämndens vägnar. Av beslutet ska framgå 
•   deltagande ledamöter 
•  sekreterare och föredragande 
•   datum och plats för beslutets meddelande 
•   sökanden 
•   nämndens avgörande med angivande av de omständigheter nämnden 

grundat sitt avgörande på 
•   skiljaktig mening, om det förekommit 
•   hur beslutet får överklagas till Överklagandenämnden 
 
Om inte annat bestäms gäller nämndens beslut med omedelbar verkan, när det har 
meddelats. 
 
Beslut om licens meddelas senast i augusti före kommande säsong, om inte särskilda 
skäl föranleder annat. 
 
Sökande svarar själv för sina egna kostnader. Kostnader för bevisning eller annan 
utredning som nämnden beslutat om på eget initiativ svarar nämnden för. 
 
Licensnämndens beslut ska offentliggöras såvitt avser om förening beviljats licens eller 
inte samt, vid behov, i fråga om de omständigheter som nämnden grundat sitt 
avgörande på. 
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Ledamot, sekreterare och föredragande får inte obehörigen röja innehållet i handlingar 
eller annan information i ärendet eller vad som förevarit under nämndens 
överläggning. 
 
 
1.3.2 Överklagandenämnden 
 
 Sökanden, samt den som av SvFF:s styrelse fått särskild rätt att föra talan i ärenden 
enligt detta reglemente, får enligt 51 § SvFF:s stadgar inom två veckor från dagen för 
beslutet överklaga Licensnämndens beslut hos SvFF:s Överklagandenämnd 
(Överklagandenämnden).  
 
Överklagandenämndens beslut får överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN). För att 
RIN ska pröva ett ärende av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får 
meddelas endast om det förekommit grovt formfel vid handläggning av ärendet eller 
om beslut fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler.  
 
Om sökanden överklagar Licensnämndens beslut ska Licensnämnden vara sökandens 
motpart under den fortsatta handläggningen av ärendet. 
 
Vad som anges ovan 1.3.1 om förfarandet vid Licensnämnden ska gälla i tillämpliga 
delar även vid Överklagandenämndens handläggning.  
 
1.3.3 Disciplinnämnden 
 
SvFF:s Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) prövar bestraffningsärenden enligt SvFF:s 
tävlingsregler och 14 kap. RF:s stadgar. 
 
Disciplinnämndens beslut i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar får 
överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN).  
 
Disciplinnämndens beslut i ärenden om tävlingsbestraffning får enligt SvFF:s 
tävlingsregler överklagas hos Överklagandenämnden. För att Överklagandenämnden 
ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Överklagandenämndens 
beslut får överklagas hos RIN. För att RIN ska ta upp ett ärende till prövning krävs 
prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.  
 
 
 
1.4 Påföljder 
 
1.4.1 Ej uppfyllda A-kriterier 
 
Representationslag i SFL tillhörande förening som inte uppfyller kriterierna i art. 2.1 
nedan ska inte beviljas licens, såvida inte föreningen kan visa att det föreligger 
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särskilda skäl. Med särskilda skäl avses omständigheter som föreningen inte kunnat 
förutse eller på annat sätt kunnat råda över – såsom myndighetsåtgärd eller 
underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, 
blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning, epidemi, 
huvudsponsors konkurs, ekonomisk brottslighet eller liknande händelse – och som 
orsakat att föreningen inte kunnat uppfylla berört kriterium. 
 
Även när det inte föreligger särskilda skäl får Licensnämnden besluta att, i stället för 
att inte bevilja licens, anmäla föreningen på sätt som gäller för ej uppfyllda B-kriterier 
eller att helt underlåta vidare åtgärder utöver att påpeka bristen och uppmana 
föreningen att i fortsättningen efterkomma gällande krav. Sådant beslut får fattas 
endast i fråga om smärre brister som inte på ett avgörande sätt bedöms påverka 
licensieringsprocessen, t.ex. när krav uppfyllts med en mindre försening. 
 
Representationslag i SFL tillhörande förening som inte beviljats elitlicens ska vid 
seriesammansättning av SvFF, efter förslag från TK, nedflyttas en serienivå.  
 
Representationslag i SFL tillhörande förening som dels efter seriens eller kvalspelets 
genomförande ska nedflyttas en serienivå enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser för 
futsal (exempelvis på grund av tabellplacering enligt sportslig grund eller enligt 2 kap. 
22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser för futsal), dels ska flyttas ner som en konsekvens av 
att föreningen inte beviljats elitlicens, ska flyttas ned två serienivåer.  
 
 
1.4.2 Ej uppfyllda B-kriterier 
 
Förening i SFL som inte uppfyller B-kriterium enligt art. 2.2 får bestraffas med 
straffavgift upp till 25 000 kr vid varje enskilt tillfälle. 
 
Om det föreligger förutsättningar för bestraffning enligt ovan ska Licensnämnden, 
eller den Licensnämnden utser, ge in anmälan till Disciplinnämnden. I fråga om 
smärre brister som inte på ett avgörande sätt bedöms påverka licensieringsprocessen, 
t.ex. när krav uppfyllts med en mindre försening, får Licensnämnden dock besluta att 
inte lämna in anmälan och i stället påpeka bristen och uppmana föreningen att i 
fortsättningen efterkomma gällande krav. 
 
Art. 2: Ekonomikriterier 

 
2.1 A-kriterier 
 
•  Varje förening ska ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor.  

 
• Per den 31 mars gäller följande. Förening får inte ha några klara och förfallna 

skulder, inklusive tjänstepensionsbetalningar, till professionell spelare och, i 
förekommande fall, till klubbdirektör, huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-
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lag eller ungdomsansvarig, och inte heller några klara och förfallna skulder 
avseende skatt eller arbetsgivaravgift.  
 
Förening får inte heller ha någon klar och förfallen skuld på betydande belopp, 
som inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran, till annan medlemsförening 
eller utländsk klubb avseende spelarövergång.   
 

 Förening får inte ha en klar och förfallen skuld på betydande belopp till SvFF eller 
 SDF, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s stadgar.  
  

En skuld anses vara förfallen när förfallodagen passerats och skulden inte 
reglerats. En skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med betydande belopp 
avses sammantaget två prisbasbelopp. 
 
Att ovan skulder inte föreligger ska styrkas genom ett skriftligt intyg, 
underskrivet av såväl befintlig föreningsstyrelse som auktoriserad eller godkänd 
revisor/revisorer. Intyget ska vara Licensnämnden tillhanda senast den 30 april. 
 
Rekommendation om hur uttalandet bör utformas återfinns på SvFF:s hemsida 
under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, bilaga 7C. 

 
•  Föreningen ska senast den 15 maj visa att den har ekonomiska förutsättningar att 

fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år. Föreningen ska därvid 
inom samma tid till Licensnämnden ge in ett av befintlig styrelse undertecknat 
intyg om detta, där föreningen ska ange om det finns minsta tveksamhet inklusive 
bedömda största ekonomiska risker och deras uppskattade belopp. Intyget ska 
vara undertecknat under perioden 8 - 15 maj. Vid tveksamhet ska förening, på 
Licensnämndens begäran, komplettera underlaget. Licensnämnden får beakta att 
förening vid tidigare tillfälle inkommit med uppgifter eller bedömningar som visat 
sig vara felaktiga. Om föreningens bedömning om fortsatt drift är uppenbart 
orealistisk ska föreningen inte beviljas licens. 
 
Rekommendation om hur uttalandet bör utformas återfinns på SvFF:s hemsida 
under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, bilaga 8B. 
 

•  I samband med att intyg enligt ovan tillställs Licensnämnden ska även 
årsmötesprotokoll som styrker undertecknande styrelseledamöters behörighet 
inges.  
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2.2 B-kriterier 
 
• Senast den 31 maj ska den av styrelsen och revisorerna samt årsmötet godkända 

och underskrivna årsredovisningen/årsbokslutet samt revisionsberättelsen vara 
Licensnämnden tillhanda. För förening med brutet räkenskapsår ska 
bokslutsprognos vara Licensnämnden tillhanda senast den 31 maj och slutligt av 
styrelsen och revisorerna samt årsmötet godkänd och underskriven 
årsredovisning/årsbokslut vara Licensnämnden till handa senast den 30 juni. 

 
• Samtidigt ska det av SvFF fastställda formuläret angående ekonomisk rapportering 
     avseende det gångna verksamhets- och räkenskapsåret vara Licensnämnden 
     tillhanda. Detta återfinns på SvFF:s hemsida under rubriken Elitlicensens 
     ekonomikriterier, bilaga 3D. 
      
• Räkenskaperna ska följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan. 

Denna återfinns på SvFF:s hemsida under rubriken Elitlicensens ekonomikriterier, 
bilagorna 1, 2, och 5. 
 
 
 

Art. 3: Övriga kriterier 
 

3.1 A-kriterier 
  

• Förening ska årligen genomföra en av SvFF anvisad utbildning i antimatchfixning 
riktad till spelare och ledare inom A-truppen. 
 
Följsamhet till detta kriterium ska redovisas på blanketten 
”Antimatchfixningutbildning”. Blanketten ska ha inkommit till Licensnämnden 
senast den 30 april aktuellt licensår. 
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