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Kampsportsdelegationen

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

Sökanden:

Svenska MMA Förbundet

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska MMA Förbundet tillstånd att tills
vidare anordna kampsportsmatcher i internationell professionell 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. Svenska MMA Förbundet ska senast den 1 mars varje år med början 2012
till Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig redogörelse för hur
förbundets egenkontroll av verksamheten har genomförts under det närmast
föregående verksamhetsåret.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Den 16 april 2009 beviljades Svenska MMA Förbundet (SMMAF) tillstånd
att tills vidare anordna kampsportsmatcher i svensk professionell Mixed
Martial Arts (MMA), dnr. 216-05899-2009. Därefter har SMMAF beviljats
tillstånd att tills vidare anordna matcher i amatör MMA, se beslut av den 9
september 2010 dnr. 216-03912-2010.
SMMAF inkom den 15 november 2010 med en ansökan om tillstånd att
anordna kampsportsmatcher i internationell professionell MMA.
MMA fick status som egen idrott av Svenska Budo & Kampsportsförbundet
i mars 2008 och SMMAF är sedan den 21 mars 2009 ett underförbund till
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Svenska Budo & Kampsportsförbundet och därigenom även anslutet till RF
(Sveriges Riksidrottsförbund).
SMMAF har sedan kampsportsdelegationens första tillstånd meddelades och
fram till tidpunkten för ansökan, genom till förbundet anslutna föreningar,
anordnat ett flertal matcher i MMA. Länsstyrelsen i Örebro län har utövat
tillsyn på plats vid några av dessa tävlingar. Av tillsynsrapporten från
MMA-tävlingen den 5 april 2008 (se länsstyrelsens beslut 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
redogörelser för egenkontrollen för verksamhetsåret 2007, 2008 och 2009.
Länsstyrelsen har i sin granskning av redogörelserna inte funnit något att
anmärka på.

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.
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 den 16 april 2009 prövat frågan om tills vidare
tillstånd för SMMAF att anordna matcher i svensk professionell MMA och
då funnit att regelverket utgör en för deltagarna godtagbar säkerhet. Vidare
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har delegationen i beslut den 3 december 2010 (dnr. 216-05802-2010)
prövat och godkänt ändringar i samma regelverk. Vid en genomgång av
regelverket för internationell professionell MMA, som bifogats ansökan,
kan delegationen konstatera att det till stor del bygger på regelverket för
svensk professionell MMA. Detta ärende omfattar således endast en
prövning av om de ändringar i regelverket som professionell MMA
förutsätter innebär en för deltagarna godtagbar säkerhet.
Kampsportsdelegationen kan inledningsvis konstatera att ändringarna i
regelverket i flera fall innebär att säkerheten för deltagarna ökar. SMMAF
ställer bland annat upp höga krav på de tävlande, matchmakern samt matchoch poängdomarna. Vidare ska två legitimerade läkare utses som
tävlingsläkare för tävlingen. Värt att notera är vidare att kretsen av svenska
utövare som idag uppfyller de krav som uppställs i regelverket torde vara
begränsad.
När det gäller godkända tekniker framgår emellertid av regelverket att fler
tekniker ska tillåtas. Enligt regelverket för svensk professionell MMA, som
redan tillståndsprövats av kampsportsdelegationen, är det tillåtet med slag,
sparkar och knän mot huvud kropp och ben i stående kamp samt slag mot
huvud, kropp och ben när motståndaren har en aktiv markposition. SMMAF
vill nu införa ytterligare en teknik i form av armbågar. Även sparkar och
knän mot huvudet på en stående motståndare från aktiv markposition, så
kallade up-kicks, och stampningar mot motståndarens fötter ska tillåtas. Det
är dock inte tillåtet med nedåtgående attacker med baksidan av armbågen
och stampningar mot kropp och huvud på en motståndare i aktiv
markposition.
Kampsportsdelegationen har tidigare uttalat att det alltid finns vissa risker
med att tillåta ytterligare tekniker mot huvudet. Delegationen har dock gjort
bedömningen att införandet av armbågstekniker inte nödvändigtvis leder till
att det sammantagna våldet mot huvudet ökar, även om risken för cuts och
därmed blodvite blir större. Delegationen finner ingen anledning att göra
någon annan bedömning i detta fall. Kampsportsdelegationen konstaterar
vidare att up-kicks även kan ses som en defensiv teknik som ger den
tävlande, som befinner sig i en aktiv markposition, ytterligare en möjlighet
att förvara sig mot bland annat slag mot huvudet.
Mot bakgrund av det ovan nämnda anser kampsportsdelegationen att
regelverket för internationell professionell MMA uppfyller kraven på
godtagbar säkerhet. SMMAF ska därför meddelas ett generellt tillstånd att
anordna sådana matcher, under villkor att de tävlingsregler och
säkerhetsbestämmelser som nu prövats tillämpas. Tillståndet ska även
omfatta de distriktsorganisationer och föreningar som är anslutna till
SMMAF.
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När det gäller frågan för vilken tid tillståndet ska meddelas följer det av 3 §
lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher att tillstånd bland
annat 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.”
Den 16 april 2010 beviljade kampsportsdelegationen SMMAF ett tillstånd
att tills vidare anordna kampsportsmatcher i MMA. Delegationen har, bland
annat genom Länsstyrelsens tillsynsverksamhet, noterat att SMMAF sedan
dess visat att arrangemangen hållit en mycket hög säkerhetsmässig nivå, att
tillstånden med villkor har efterlevts samt att uppföljningen fungerat utan
anmärkning. Delegationen bedömer med hänsyn till detta att SMMAF kan
beviljas ett tillstånd att tills vidare anordna matcher i internationell
professionell MMA.
SMMAF bör åläggas att senast den 1 mars varje år med början år 2012 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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SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 2.

Enligt kampsportsdelegationens beslut,

Karin Sliwinska
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Hans Göran Åhgren, ersättaren för den medicinskt sakkunnige Bo Ekstedt
och ersättaren för den idrottsligt sakkunnige George Sallfeldt. Enhälligt.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Karin Sliwinska.

BILAGA 2

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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