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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
ändra i regelverket för svensk professionell MMA.
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.

I övrigt gäller kampsportsdelegationens beslut om tillstånd från den 16 april
2009, dnr. 216-05899-2009, oförändrat.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Den 16 april 2009 beviljades Svenska MMA Förbundet (SMMAF) tillstånd
att tills vidare anordna kampsportsmatcher i Mixed Martial Arts (MMA).
SMMAF inkom den 15 november 2010 med en begäran om att få ändra i de
redan tillståndsprövade reglerna för svensk professionell MMA, tidigare
SMMAF:s tävlingsregler för MMA.

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BEDÖMNING
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Enligt 1 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
(kampsportslagen) 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. Som nyss nämnts har kampsportsdelegationen den 16 april 2009 prövat frågan om tillsvidare tillstånd för
SMMAF att anordna matcher i MMA och då funnit att regelverket för
MMA utgör en för deltagarna godtagbar säkerhet. Vid bedömningen togs
hänsyn till de krav som enligt förarbetena till lagen borde beaktas vid
avgörande av frågan om säkerheten är godtagbar (se prop. 2005/06:147 s. 27
ff.).
I förarbetena sägs att en tillståndshavare måste ansöka om ett nytt tillstånd
om tävlingsreglerna eller säkerhetsbestämmelserna ändras (a.a. s. 32). Den
ansökan som nu inlämnats avser ändringar i det regelverk som redan har
tillståndsprövats av kampsportsdelegationen. Delegationens prövning
kommer därför att begränsas till ändringarna.
Vid en genomgång av de justeringar som SMMAF gjort konstaterar
delegationen att ändringarna i flera fall innebär att säkerheten för deltagarna
kommer att öka.
När det gäller bestämmelserna om viktklasser framgår emellertid att en
något större avvikelse i fråga om vikt ska få förekomma i de tyngsta
viktklasserna, dvs. i tungvikt och supertungvikt. Huvudregeln är dock att de
tävlande ska ligga nära varandra i vikt.
Eftersom ändringen endast rör de tyngsta viktklasserna anser kampsportsdelegationen att ändringen är godtagbar ur säkerhetssynpunkt. Delegationen
lämnar därför SMMAF tillstånd att ändra regelverket i enlighet med
ansökan.
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SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 2.

För kampsportsdelegationen

Hans Göran Åhgren
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.
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.

POSTADRESS
GATUADRESS
701 86 ÖREBRO Stortorget 22

TELEFON
019 - 19 30 00

E-POST
orebro@lansstyrelsen.se

INTERNET
www.lansstyrelsen.se/orebro

ORG NR
202100-2403

