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Till berörda inom svensk fotboll

Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2021
Inledning
Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) Representantskapsmöte fastställde den 27
november 2020 de tävlingsregler som gäller för säsongen 2021 (respektive för
futsalens del säsongen 2021/2022). 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. 8 §
Bestämmelserna avseende sammansättning av förbundsserierna har justerats
utifrån det format som gäller för damserierna 2021 till följd av beslutad utökning av
Damallsvenskan till säsongen 2022, samt för div. 2 och div. 3 till följd av beslutet att
flytta upp sex lag mer än vanligt till div. 2 säsongen 2021.
2 kap. 24 §
Paragrafen har justerats på så sätt att det införts en möjlighet till nedflyttning av
representationslag i föreningar som, genom styrelseledamöter eller andra personer
med betydande inflytande i föreningen, deltagit i matchfixing eller grovt åsidosatt
sina skyldigheter att motverka matchfixing. Vidare har en möjlighet att skjuta upp
beslut om nedflyttning till kommande säsong för det fall beslut kommer tätt inpå
seriestart införts.
2 kap. 35 §
En ny paragraf har införts som reglerar under vilka förhållanden en tävling kan ställas
in eller avbytas i förtid, samt vilka konsekvenser som följer på ett sådant beslut.

4 kap. 2 §
Bestämmelserna om spelares behörighet har ändrats på så sätt att det blir fritt för
pojkar att delta i flicklag i tävlingar upp till 12 års ålder, medan Tävlingskommittén
(TK) kan ge dispens för pojkars deltagande i flicklag i tävlingar inom barn- och
ungdomsfotbollen 13-19 år om det finns särskilda skäl. I övrig tävlingsverksamhet
kan TK bevilja motsvarande dispens om det finns synnerliga skäl.
5 kap. 16 §
Paragrafen har justerats på så sätt att ledares gula kort ska ackumuleras på
motsvarande sätt som gäller för spelare, vilket bl.a. innebär att tre ackumulerade
gula kort leder till att ledaren ska stå över nästa match i tävlingen.
6 kap 6 §
Paragrafen, som reglerar sanktioner mot föreningar vars spelare gjort sig skyldig till
våld mot funktionärer, har utvidgats på så sätt att bestämmelserna i den bl.a.
numera även kan tillämpas när förenings spelare utövat våld mot ledare, supportrar
eller andra utomstående. Därtill blir uteslutning ur seriespel möjlig redan vid
förenings första förseelse och bestraffningsorganet ges möjlighet att besluta att
förening som utesluts inte ska få delta i seriespel heller nästkommande säsong.
Representationsbestämmelser (RB)
1 kap. 3 §
Krav på registrering gäller numera fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 12 år. I
paragrafen har även införts ett förtydligande att spelare under 15 år endast kan
registreras som amatör.
1 kap. 15
Ny paragraf enligt vilken s.k. bryggövergångar (se även nyinförd definition)
uttryckligen har förbjudits.

3 kap. 7 § (tidigare 8 §)
I paragrafen har förtydligats att professionellt spelaravtal får ingås först när spelaren
fyllt 15 år. Samtidigt införs en ny bestämmelse enligt vilken förhandling om sådant
avtal får ske fr.o.m. att spelaren är 14,5 år gammal.
5 kap. 9 §
Paragrafen har ändrats på så sätt att det numera är obligatoriskt att redovisa
nationella övergångssummor till SvFF.
Tävlingsbestämmelser Futsal (FTB)
Utöver att flertalet ändringar i TB och RB även införts i motsvarande paragrafer i FTB
bör följande futsal specifika justeringar noteras.
2 kap. 9 §
Justerade bestämmelser om minimikrav på antal deltagande lag för att en tävling ska
kunna kvalificeras som div. 2, herrar, respektive div. 1, damer.
2 kap. 17 §
I paragrafen har införts en ny bestämmelse innebärandes att lag som huvudregel har
rätt till två dagars speluppehåll mellan matcher.
3 kap. 4 §
I paragrafen har införts en ny bestämmelse innebärandes att föreningar som
huvudregel ska spela sina hemmamatcher inom hemorten.
3 kap. 7 §
Bestämmelsen har ändrats på så sätt att en spelare eller avbytare som, i enlighet
med spelreglerna, ersätter målvakten måste bära en målvaktströja med spelarens
eller avbytarens egna tröjnummer på baksidan av tröjan.
4 kap. 31 § (tidigare 32 §)
Paragrafen har ändrats på så sätt att 16 januari-regeln istället blir 1 januari-regeln.

4 kap. 41 § (tidigare 42 §)
Paragrafen har ändrats på så sätt att det numera krävs professionell status för att en
icke EU/EES-spelare ska få delta i SFL.
Reglementena för Elitlicensen (Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan och Superettan
respektive Ettan)
Artikel 1.1
I artikeln har lagts till ett stycke om att prövning görs i fråga om den eller de juridiska
personer, i förekommande fall för hel koncern, där elitfotbollsverksamheten bedrivs.
Därtill har vissa justeringar skett i fråga om anvisningar som kompletterar
reglementet, bl.a. att Förbundsstyrelsen ges uttrycklig rätt att fastställa sådana
anvisningar. Ändringarna innebär att redan gällande ordning och tillämpning
tydliggörs i regelverket.
Artikel 1.3.1
I artikeln har lagts till en bestämmelse enligt vilket 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.
Artikel 1.4.1
Artikeln har kompletterats med en exemplifierande uppräkning av vad som kan
utgöra ”särskilda skäl” för att bevilja licens trots att A-kriterier inte uppfyllts. Därtill
har tydliggjorts en möjlighet att vid smärre brister i uppfyllandet av A-kriterier vidta
andra åtgärder än att neka licens trots att ”särskilda skäl” inte föreligger; en
tillämpning som sker redan i dag
Artikel 1.4.2
Artikeln (som rör ej uppfyllda B-kriterier) har kompletterats med ett stycke
innebärandes att om det föreligger förutsättningar för bestraffning enligt artikeln
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 – vilket sker redan i dag – dock besluta att inte lämna in anmälan
och i stället påpeka bristen och uppmana föreningen att i fortsättningen
efterkomma gällande krav.

Artikel 2.1
I artikeln har tydliggjorts, den redan nu gällande tillämpningen, att Licensnämnden
har möjlighet att pröva om föreningen har ekonomiska förutsättningar att fortsätta
driva verksamheten under hela nästkommande år.
---------------------------------------------------------------------------------------------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 Lars Helmersson,
lars.helmersson@svenskfotboll.se.
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