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Till berörda inom svensk fotboll

Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2022
Inledning
Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) Representantskapsmöte fastställde den 26
november 2021 de tävlingsregler som gäller för säsongen 2022. Detta innebär bland
annat följande nyheter och förtydliganden inom svensk fotbolls regelverk. För mer
information om regelinnehållet, se respektive regelverk
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/administration/tavlingsdokument/
Tävlingsbestämmelser (TB)
2 kap. 10 §
Regeln om att bortamål räknas dubbelt i tävlingar enligt utslagsmetoden med möte
hemma-borta tas bort. Vid lika ställning efter båda matcherna sker därmed
förlängning och ev. straffar, oberoende av antal gjorda mål på bortaplan för
respektive lag.
5 kap. 6 §
Justering av reglerna rörande ackumulation av varningar på så sätt att det ges
möjlighet till ett ”frikort” per tävling för spelare som under tio sammanhängande
matcher, efter första och innan tredje varningen, inte ådrar sig ytterligare varning
eller utvisning. Ändringen syftar till att ackumulationsregeln bättre ska spela mot sitt
ändamål, dvs. att komma åt de spelare som systematiskt ådrar sig varningar, och
minska risken för taktiska varningar som tas i syfte att bli avstängd i viss match.
Därtill justeras reglerna om ackumulation av varningar på så sätt att SDF ges rätt att
besluta om vad som ska gälla i fråga om ackumulering av varningar i
distriktstävlingar.

6 kap. 6 §
Befintliga regler rörande möjlighet att ålägga lag poängavdrag eller utesluta lag ur
visst seriespel baserat på våldsutövning utvidgas till att, utöver våld mot bl.a.
funktionärer och åskådare, även omfatta vissa former av våldsutövning mot andra
spelare.
7 kap. 6 §
Det införs en administrativ avgift om 2 000 kr i ärenden angående prövning av
domares beslut, på motsvarande sätt som bl.a. gäller i ärenden om obehörig spelare.
Avgiften återbetalas om ansökande part får rätt.
Representationsbestämmelser (RB)
Registreringsperiod för professionella damspelare
Den andra registreringsperioden för professionella damspelare (det s.k.
sommarfönstret) flyttas från den 15 juli-11 augusti till den 3 augusti-31 augusti.
2 kap. 7 § och 3 kap. 13 §
Möjligheterna till föreningssamarbete har begränsats på så sätt att det inte är
möjligt för förening som ålagts förbud att registrera nya spelare (s.k. transferförbud)
att använda sig av spelare registrerade i andra föreningar med stöd av reglerna om
föreningssamarbete. Därtill har vissa förtydliganden skett i 3 kap. 13 § för att
klargöra hur många spelare som kan användas inom ramen för föreningssamarbete.
3 kap. 3 §
Nya undantag gällande möjligheten att registrera professionella spelare utanför
registreringsperioderna har införts såvitt gäller gravida och föräldralediga
damspelare. De nya undantagen är en följd av FIFA:s nya tvingande regelverk.
3 kap. 7 §
Den tidsfrist för ingivande av spelaravtal som sedan tidigare gällt enligt SvFF:s
standardspelaravtal (sju dagar från det att avtalet undertecknats) införs även i
Representationsbestämmelserna.

4 kap. 3 §
Justeringar har skett i bestämmelserna rörande 1 september-regeln, och syftar till
att klargöra i vilka tävlingar regeln gäller respektive när distrikten kan föreskriva om
avsteg från den. Det har även tydliggjorts att för att dispens ska beviljas på grund av
spelares byte av bostadsort förutsätts att spelarens nya bostadsort befinner sig på
icke-pendlingsbart avstånd från spelarens nuvarande förening.
6 kap.
Omstruktureringar och delvis nya ordalydelser av bestämmelserna i 6 kap, som rör
internationella övergångar och nyregistreringar har skett i förtydligande syfte och för
att säkerställa SvFF:s efterlevnad av FIFA:s tvingande regler.
7 kap. 3 §, 12 § och 16 §
Justeringar avseende reglerna om preskriptionsfrist respektive dröjsmålsränta för
fordran på nationell utbildnings- respektive solidaritetsersättning. Tidigare
preskriptionsfrister enligt 7 kap. 3 och 12 §§ om två år ändras till fem år, medan
tidigare regel i 7 kap. 16 § om dröjsmålsavgift om 10% av fordrans belopp ändras till
att dröjsmålsränta istället ska utges i enlighet med vad som följer av räntelagen.
Reglementena för Elitlicensen (Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan och Superettan
respektive Ettan)
Ekonomikriterium rörande fortsatt drift
Bestämmelsen att elitlicens inte ska beviljas om föreningens bedömning om de
ekonomiska förutsättningarna för fortsatt drift är uppenbart orealistisk har justerats
till att elitlicens inte ska beviljas om bedömningen är orealistisk.
Nytt krav – antimatchfixningsutbildning
Det införs ett nytt A-kriterium innebärandes att spelare och ledare årligen ska
genomgå av SvFF anvisad utbildning för att förebygga matchfixning (avser samtliga
serienivåer som omfattas av krav på elitlicens).
Säkerhetspersonal, medicinsk undersökning och ungdomslag (OBOS
Damallsvenskan)
Det B-kriterium som sedan tidigare gällt avseende säkerhetspersonal för Allsvenskan
och Superettan kommer fortsättningsvis även att gälla för OBOS Damallsvenskan.

Reglerna gällande medicinsk undersökning av spelare i OBOS Damallsvenskan ändras
från att vara ett B-kriterium till att, på motsvarande sätt som gäller för Allsvenskan
och Superettan, vara ett A-kriterium.
Därtill införs ett krav (A-kriterium) på föreningar i OBOS Damallsvenskan att ha minst
ett ungdomslag i ålderskategorin 12-17 år.
Tävlingsbestämmelser Futsal (FTB)
Vanligtvis åligger det Representantskapet att fastställa tävlingsbestämmelser för
futsal (FTB). Denna ordning har dock, givet bl.a. futsalens tävlingssäsong (höst/vår)
ansetts mindre lämplig. Vid årets Representantskap har därför beslutats att uppdra
till Förbundsstyrelsen att i juni 2022, och med beaktande av vad som då diskuterats
och framförts vid ett rådgivande Futsalforum i maj 2022, fastställa FTB 2022/2023.
---------------------------------------------------------------------------------------------För att ta del av regelverken i deras helhet se på SvFF:s hemsida
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/administration/tavlingsdokument/

Eventuella frågor besvaras av förbundsjuristen Christine Stridsberg,
christine.stridsberg@svenskfotboll.se, eller tävlingschefen Anna Lögdberg,
anna.logdberg@svenskfotboll.se.
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