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Kampsportsdelegationen

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om
tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Sökanden:
Organisationsnummer:
Adress:

Svenska MMA Förbundet
802436-5093
Karl Gustavsgatan 49
411 31 GÖTEBORG

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska MMA Förbundet tillstånd att tills
vidare anordna kampsportsmatcher i Mixed Martial Arts. Tillståndet gäller
även för de distriktsorganisationer och föreningar som är anslutna till
Svenska MMA Förbundet.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Kampsportsmatcher inom Svenska MMA Förbundet ska anordnas i
enlighet med de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som inlämnats
tillsammans med ansökan och som bifogas beslutet, se bilaga 1.
2. För varje enskild match som anordnas enligt detta tillstånd ska det finnas
en skriftlig dokumentation över hur matchningen har genomförts.
3. Förbundets databas ska fungera som en digital matchbok där det ska
införas information om deltagarens genomförda matcher och eventuella
knockouter.
4. Vid anordnandet av matcher enligt detta tillstånd ska Svenska MMA
Förbundet meddela tillståndsmyndigheten härom senast en månad innan
matcherna ska äga rum.
5. Svenska MMA Förbundet ska senast den 1 mars varje år med början 2010
till Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig redogörelse för hur
förbundets egenkontroll av verksamheten har genomförts under det närmast
föregående verksamhetsåret.
----------------------------------
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Detta beslut gäller från och med den 1 augusti 2009 då kampsportsdelegationens beslut från den 30 maj 2008 med dnr. 216-06519-2008
upphör att gälla.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Nuvarande tillstånd
Kampsportsdelegationen beslutade den 30 maj 2008 att lämna Svenska
MMA Förbundet (SMMAF) tillstånd att till och med den 31 maj 2011
anordna kampsportsmatcher i Mixed Martial Arts (MMA), dnr. 216-065192008. Tillståndet var förenat med villkor. Dessförinnan hade delegationen
den 21 maj 2007 meddelat SMMAF tillstånd att till och med den 31 maj
2008 anordna matcher i MMA, dnr. 216-07465-2007.
Ansökan
SMMAF har nu ansökt om ett tillsvidaretillstånd för att anordna
kampsportsmatcher i svensk MMA. Till ansökan har bl.a. bifogats stadgar
för organisationen, tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser samt en plan
för egenkontroll. I ansökan uppges att MMA fick status som egen idrott av
Svenska Budo & Kampsportsförbundet i mars 2008 samt att SMMAF sedan
den 21 mars 2009 är ett underförbund till Svenska Budo &
Kampsportsförbundet och därigenom även anslutet till RF (Sveriges
Riksidrottsförbund). Till ansökan har även bifogats ett följebrev. Av detta
framgår följande. SMMAF är ett underförbund till Svenska Budo &
Kampsportsförbundet med tävlingsverksamheten kopplad till Svenska Budo
& Kampsportsförbundets tävlingskort. Förbundet önskar att tillståndet ska
börja gälla från och med den 1 augusti 2009 för att alla föreningar ska hinna
ansluta sig till Svenska Budo & Kampsportsförbundet och för att alla
tävlande ska hinna ansöka om och få Svenska Budo &
Kampsportsförbundet tävlingskort. Förbundet vill att det befintliga
tillståndet ska upphöra att gälla efter den 31 juli 2009. Anledningarna till att
förbundet nu söker ett tillsvidaretillstånd uppges bl.a. vara följande: Med ett
tillsvidaretillstånd ges SMMAF möjlighet att långsiktigt planera
verksamheten. Detta ger t.ex. ökad trovärdighet till de planerade (och
tvingande) licenseringsutbildningar som syftar till att hålla högsta möjliga
säkerhetsnivå vid tävlingar. Innehavet av ett tillsvidaretillstånd är även
viktigt i relation till sponsorer och arrangörer. Ett seriöst säkerhetsarbete
kostar pengar, därför är det av betydelse för SMMAF att trovärdigt kunna
säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten. Framöver kommer
samtliga tävlingar arrangeras inom RF och omfattas då av RFs
dopingkontroller. SMMAF sköter säkerhetsfrågorna på ett ytterst
ansvarsfullt sätt. SMMAFs säkerhetsrutiner är mer omfattande och krävande
än de idrotter inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets som idag
innehar ett tillsvidaretillstånd. SMMAF funktionärer har också varit
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delaktiga i framtagandet av Svenska Budo & Kampsportsförbundets
säkerhetshantering och utveckling av dess rutiner för karantän etc.
På frågan om hur uppföljningen av deltagarna ska ske har förbundet uppgett
att det fortsatt kommer att införa de sanktionerade tävlingarna med
tillhörande matcher (matchnr., tävlande och resultat) i databasen, vilket
kommer att ske direkt när de fått tävlingsrapporten från tävlingen. Det
kommer inte längre vara matchmakerns ansvar att införa den tävlande och
information om denne i databasen utan det är något som förbundet kommer
att ha hand om. Avstängningar kommer däremot att hanteras genom
Svenska Budo & Kampsportsförbundets tävlingskort och administreras
genom deras kansli. Förbundet vill framhålla att databasen endast omfattar
svenska MMAmatcher. Matcher utomlands är inget som förbundet har
möjlighet att hålla koll på men alla sanktionerade proffsmatcher läggs in i
databasen sherdog och förbundet kan således ta reda på relevant ”fightrecord” även för utländska matcher.
Erfarenheter från Länsstyrelsens tillsyn
SMMAF har sedan kampsportsdelegationens första tillstånd meddelades och
fram till tidpunkten för ansökan, genom till förbundet anslutna föreningar,
anordnat sju tävlingar med matcher i MMA. Länsstyrelsen i Örebro län har
utövat tillsyn vid dessa tävlingar och genomfört fem tillsynsbesök på plats
och begärt in handlingar vid de andra två tävlingarna. Av tillsynsrapporten
från MMA-tävlingen den 5 april 2008 (se Länsstyrelsens beslut meddelat
den 12 maj 2008, dnr. 216-02142-2008) framgår att Länsstyrelsen riktade
kritik mot arrangören för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att
tillförsäkra deltagarna en godtagbar säkerhet såvitt avser kampområdets
utformning. Vad gäller resterande tävlingar har Länsstyrelsen inte riktat
någon kritik eller lämnat några anmärkningar mot arrangemangen.
SMMAF har, i enlighet med villkor i tillståndsbesluten, inkommit med en
redogörelse för egenkontrollen för verksamhetsåret 2007 respektive 2008.
Länsstyrelsen har i sin granskning av redogörelsen för 2007 inte funnit
något att anmärka på (se beslut meddelat den 4 juni 2008 dnr. 216-030452008).

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BEDÖMNING
Enligt 1 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
får tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter
deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa
motståndarens huvud (kampsportsmatch) inte anordnas utan tillstånd.
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Enligt 2 § samma lag får tillstånd till kampsportsmatch lämnas endast om
kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en
godtagbar säkerhet för deltagarna.
Regeringen har i förarbetena till lagen ställt upp vissa kriterier som bör
beaktas vid avgörande av frågan om säkerheten är godtagbar (se prop.
2005/06:147 s. 27 ff.). Kriterierna bör enligt regeringen i princip gälla för
alla kampsporter, även om vissa skillnader i bedömningen får göras med
hänsyn till de olika idrotternas skiftande karaktär. De kriterier som nämns
har delats upp efter olika områden och rubricerats enligt följande; tydliga
regler, regelinnehåll, utrustning, kampområdet, förfarandet efter knockout,
uppföljning, möjlighet att avbryta en ojämn match, matchlängd, åldersgräns
för deltagande och krav på anordnaren.
Kampsportdelegationen har tidigare prövat frågan om tillstånd för MMA
inom SMMAF och då funnit regelverket Svenska MMA Förbundets
regelverk för Mixed Artial Arts (MMA) utgöra en för deltagarna godtagbar
säkerhet. Det regelverk som bifogats den nu aktuella ansökan har justerats i
vissa avseenden sedan delegationens tillståndsbeslut. Ansökan i denna del
omfattar således endast en prövning av om de ändringar som gjorts i
regelverket kan godkännas mot bakgrund av den tidigare
tillståndsprövningen. Vid en genomgång av det ändrade regelverket har
delegationen kunnat konstatera att de justeringar som gjorts avser bl.a.
rutiner för uppföljning och tillämpandet av Svenska Budo &
Kampsportsförbundets tävlingskort. Därvid har bl.a. bestämmelserna om
databasen tagits bort. Förbundet har emellertid uppgett att systemet med
databasen fortsättningsvis kommer att tillämpas men att avstängningar
däremot kommer att hanteras genom Svenska Budo & Kampsportsförbundets tävlingskort och administreras genom deras kansli. Delegationen
anser att SMMAFs rutiner för uppföljning av deltagarna motsvarar kraven
på godtagbar säkerhet och har inga invändningar mot reglerna i detta
avseende. Dock bör poängteras att förbundet i kampsportsdelegationens
tillståndsbeslut från den 21 maj 2007 har uppgett följande avseende den
digitala databasen. ”Innan en tävlande införs i databasen, dvs. innan han
eller hon tävlar första gången, görs en så omfattande kontroll som är möjlig
av den tävlandes bakgrund med bl.a. antal matcher, tidigare erfarenhet och
eventuella knockout. Sedan görs en omfattande läkarundersökning och
kontroll av intyg inför varje match. Detta betyder att det innan en match
läggs kontrolleras om den tävlande är lämplig för match i största allmänhet
och för just den aktuella matchen i synnerhet. Sedan kontrollerar läkare vid
varje tävlingstillfälle att den tävlande verkligen är frisk och redo för match.
Enligt förbundet möjliggör databasen en långsiktig uppföljning av den
tävlandes hälsa samt att all information finns samlad.” Delegationen ansåg
därvid att systemet med en digital matchbok var godtagbart från hälso- och
säkerhetssynpunkt och att dokumentationen av utövarnas hälsostatus,
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tidigare matcher och eventuella skador i den digitala matchboken innebar att
en god kontroll kunde utövas för att säkerställa deltagarnas säkerhet och
medicinska risken för skador i nästföljande matcher. (a.a.s. 8) Då det inte
tydligt framgår av det regelverk som nu tillståndsprövas att systemet med
databasen kommer att tillämpas som en digital matchbok för deltagare i
svenska MMAmatcher, ska detta föreskrivas som villkor. Vad gäller övriga
ändringar i regelverket har delegationen inte något att erinra.
Kampsportsdelegationen som i tidigare beslut tillståndsprövat och beviljat
SMMAF tillstånd för nu aktuellt regelverk konstaterar att det i ärendet inte
framkommit några nya omständigheter som medför att den föreligger skäl
att göra någon annan bedömningen än den som då gjordes. Vidare anser
delegationen att den plan för egenkontroll som inlämnats är tillräckligt
omfattande för att förbundet ska anses utföra en god egenkontroll av att
matcher genomförs enligt det regelverk som nu har prövats. Tillstånd ska
således meddelas SMMAF för anordnandet av matcher MMA vid
tillämpandet av nu prövat regelverk. För tillståndet bör det dock föreskrivas
villkor om att det för varje enskild match som anordnas enligt tillståndet ska
finnas en skriftlig dokumentation över hur matchningen har genomförts
samt att SMMAF ska meddela tillståndsmyndigheten om matcher som
anordnas enligt tillståndet senast en månad innan matcherna ska äga rum.
När det gäller frågan för vilken tid tillståndet ska meddelas följer det av 3 §
lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher att tillstånd bl.a. får
lämnas för viss tid eller tills vidare på ansökan av en organisation som är
ansvarig för kampsporten. I förarbetena till lagen (a. prop. s. 31f) har
regeringen uttalat följande: ” Hur lång tid ett tillstånd skall gälla bör avgöras
av tillståndsmyndigheten efter en bedömning av den organisation som
ansöker och dess förutsättningar att upprätthålla godtagbar säkerhet för
deltagarna vid de kampsportsmatcher som anordnas inom organisationen.
Om organisationen är etablerad och kampsportens tävlingsregler och
säkerhetsbestämmelser kända torde det finnas förutsättningar att lämna
tillstånd som gäller under en längre tid, kanske flera år framåt.”… ”Ett
tillstånd som inte är begränsat i tiden bör dock endast kunna komma i fråga
för organisationer som är mycket väl etablerade. Det bör också vara klarlagt
att organisationen i fråga har en mycket väl fungerande kontroll av de
kampsportsmatcher som anordnas såväl av organisationen som av dess
medlemsföreningar.”…”De kampsportsförbund som för närvarande är
medlemmar i Riksidrottsförbundet har som regel en väl fungerande
organisation och tydliga regelverk samt sådan uppföljning av att regelverket
följs att tillståndsmyndigheten regelmässigt bör kunna lämna dem tillstånd
att under viss tid anordna kampsportsmatch. Det torde vidare vara dessa
kampsportsförbund som i första hand kan komma ifråga för att få tillstånd
tills vidare.”
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Kampsportsdelegationen kan konstatera att SMMAF - under den tid som
förbundet haft tillstånd att anordna kampsportsmatcher i MMA – har visat
att arrangemangen har hållit en mycket hög säkerhetsmässig nivå, att
tillstånden med villkor har efterlevts samt att uppföljningen har fungerat
utan anmärkning. SMMAF blev den 21 mars 2009 ett underförbund till
Svenska Budo & Kampsportsförbundet och är sedan dess även anslutet till
RF. Mot denna bakgrund och med beaktande av vad SMMAF anfört för att
ett tillsvidaretillstånd ska meddelas, finner delegationen att förutsättningar
för att meddela ett sådant tillstånd föreligger.
SMMAF ska senast den 1 mars varje år med början år 2010 till
Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig redogörelse för hur förbundets
egenkontroll av verksamheten har genomförts under det närmast föregående
verksamhetsåret.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 3.
För kampsportsdelegationen

Hans Göran Åhgren
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Hans Göran Åhgren, den medicinskt sakkunnige Björn Lindvall och den
idrottsligt sakkunnige Helén Wiklund Wårell. Enhälligt.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Helena Schultz. I
beredningen av ärendet har även ersättaren för ordföranden Linda Utterberg
och ersättaren för den idrottsligt sakkunnige George Sallfeldt, deltagit.

BILAGA 2

Kampsportsdelegationen

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni vill överklaga kampsportsdelegationens beslut ska ni skriva till
Länsstyrelsen i Örebro län.
Ange i överklagandet vilket beslut ni är missnöjd med t.ex. genom att ange
beslutets diarienummer. Redogör för varför ni menar att kampsportsdelegationens beslut är felaktigt och hur ni anser att beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ställas till Länsrätten i Örebro län men skickas eller
lämnas till Länsstyrelsen i Örebro län, Kampsportsdelegationen, 701 86
Örebro.
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande senast inom tre veckor från den
dag som ni fick del av beslutet, annars kan ert överklagande inte tas upp till
prövning.
Om överklagandet kommit in i rätt tid skickar Länsstyrelsen handlingarna
vidare till Länsrätten i Örebro län.
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BILAGA 3

Kampsportsdelegationen

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
Att anordna en kampsportsmatch, uppsåtligen eller av oaktsamhet, i strid
mot de villkor som meddelats i detta beslut är enligt 13 § lagen (2006:1006)
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher straffbart.
Tillståndsmyndigheten har enligt 10 § samma lag rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som myndigheten behöver för att utöva tillsyn.
Tillståndsmyndigheten har även rätt att få tillträde till kampsportsmatch.
Tillståndsmyndigheten kan med stöd av 11 § samma lag återkalla ett
tillstånd om tillståndshavaren i väsentlig grad bryter mot villkor som
meddelats i beslutet. Tillståndsmyndigheten får även återkalla ett tillstånd
om tillståndshavaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att lämna
upplysningar och handlingar eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till
kampsportsmatch.
Ändringar i de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som bifogas detta
beslut kan innebära att nytt tillstånd måste sökas. Tillståndshavaren bör
därför underrätta tillståndsmyndigheten vid ändringar i dessa regelverk.
För tävlingar och uppvisningar i sport och idrott vid offentlig tillställning
gäller även bestämmelserna i 2 kap ordningslagen (1993:1617) om krav på
tillstånd eller anmälan.
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