
 

 

 

 

Inför Representantskapet den 6 december 2022 gällande 

Tävlingsbestämmelser 2023 

 
Den 6 december 2022 är det Representantskap för Göteborgs Fotbollförbund där 

Representantskapet ska besluta bl.a. om tävlingsbestämmelserna för 2023. 

 

Distriktsstyrelsen redovisar här de föreslagna förändringar som är av större 

karaktär: 

6 kap 6 a § Fair Play-trappan 

Till Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 25 november 2022 finns det att 

förslag om att lägga till en tävlingsbestämmelse under ”6 kap. – Förenings ansvar m.m.” 

som lyder enligt följande: 

”6 a § Fair Play-trappan 

I distriktsserierna beslutar SDF om Fair Play-trappan ska tillämpas samt för vilka serier.  

SDF som tillämpar Fair Play-trappan ska följa de av SvFF fastställda föreskrifterna för användningen 

av denna.  

SDF som tillämpar Fair Play-trappan enligt första stycket och i enlighet med fastställda föreskrifter 

har rätt att ådöma deltagande lag poängavdrag om maximalt nio poäng eller, i särskilt allvarliga fall, 

uteslutning. 

 Beslutet ska avfattas skriftligen och innehålla uppgift om att beslutet får överklagas.  

Beslut enligt andra stycket får överklagas i enlighet med vad som gäller för överklagande av beslut om 

tävlingsbestraffning enligt 7 kap. TB.” 

 

Om denna tävlingsbestämmelse eller liknande beslutas av Svenska 

Fotbollförbundets Representantskap så föreslås det att lägga till följande textlydelse: 
 

”Göteborgs Fotbollförbund tillämpar Fair Play-trappan i samtliga av sina senior-, junior- och 

ungdomsserier.” 

 

Övrigt 

Ett antal föreslagna ändringar är av grammatisk karaktär, uppdatering av datum, 

förtydliganden samt att ordna en bättre textstruktur i tävlingsbestämmelserna för 

2023. 

 

 

Mer info nedan. 



 
Information inför Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 
25 november 2022 
 
Den 25 november 2022 kommer Svenska Fotbollförbundet att hålla sitt 

Representantskap. 

Här redovisas de föreslagna förändringar i tävlingsbestämmelserna som Svenska 

Fotbollförbundets förbundsstyrelse föreslår som är av större karaktär och påverkar 

distriktsfotbollen utöver ovan nämnda. 

 

Nya konsekvenser av underlåtenhet att betala serieavgift m.m 

Det föreslås att det införs en möjlighet i 2 kap. 12-13 §§ TB att neka lag som 

underlåtit att betala serieavgift i föreskriven tid, alternativt ådragit sig nya skulder 

mellan anmälningstillfälle och seriestart, att delta i aktuell tävling, respektive att 

utesluta sådant lag från aktuell tävling för det fall första matchen spelas före eller på 

samma dag som sista betalningsdag av serieavgiften. Ändringsförslaget är föranledd 

av att dagens regelverk möjliggjort för förening att spela en hel säsong utan att 

betala serieavgift, respektive att starta seriespel trots oreglerade tävlingsrelaterade 

skulder. 

 

Möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga spelare ur seriespel 

Det föreslås att det införs en möjlighet att utesluta lag som använt sig av obehöriga 

spelare ur seriespel om det föreligger särskilda skäl.  

För närvarande har såvitt avser förbundsserierna möjlighet till uteslutning saknats, 

vilket i ljuset av att w.o. som huvudregel leder till uteslutning medfört den ologiska 

konsekvensen att lag kunnat tjäna på att medvetet använda sig av obehöriga spelare 

i stället för att vid behov lämna w.o.  

Genom kravet på att det ska föreligga särskilda skäl markeras att exempelvis 

situationen att ett lag av misstag använt sig av obehörig spelare (exempelvis till följd 

av felaktig beräkning av ackumulerade varningar) inte ska uteslutas utan 

alltjämt ”bara” drabbas av konsekvensen att aktuell match förloras. 

 

Förtydliganden avseende förenings ansvar enligt 6 kap. 4 § TB 

Av 6 kap. 1 § TB följer att arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina 

respektive spelares, funktionärers, ledares och supportrars uppförande inom arenan 

under eller i samband med match. 

 Vidare följer av 6 kap. 4 § TB att förening, vars företrädare eller supportrar, under 

eller i samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning – som 

exemplifieras med bland annat antändande av pyroteknik, inkastande av föremål 

och obehörigt beträdande av spelplanen – kan åläggas påföljd enligt 5 §.  

Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad som ålegat den 

enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom fel eller 

försummelse orsakat ordningsstörningen.  



Bestämmelserna ger uttryck för det s.k. presumtionsansvar som är avsett att gälla för 

föreningarna i svensk fotboll.  

För Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskans del kompletteras 

ovannämnda bestämmelser av vissa specifika krav i de Särskilda 

tävlingsbestämmelserna.  

För föreningar på lägre nivåer finns däremot inga närmare bestämmelser eller 

vägledning i fråga om vad som måste göras för att motverka ordningsstörningar.  

Det har därtill lämnats okommenterat vad som kan anses utgöra fel eller 

försummelse. 

Även om detta har fördelen att prövningsorganet ges stort utrymme att bedöma 

varje fall utifrån dess unika förutsättningar leder det även till osäkerhet för 

föreningarna, respektive till att de disciplinära prövningsorganen i vissa fall inte 

anser sig ha tillräckligt klart regelstöd för att ålägga påföljder i fall där detta vore 

befogat.  

 

För att komma tillrätta med sistnämnda problem föreslås att det i 6 kap. 4 § TB införs 

en exemplifierande lista på vad som kan utgöra fel och försummelse.  

Givet det närmast oändliga antalet variationer på ordningsstörningar som kan 

förekomma under en fotbollsmatch på de vitt skilda serienivåerna inom svensk 

fotboll har det inte bedömts möjligt med en uttömmande lista. 

 

Vid frågor eller funderingar ta kontakt med: 

 

Jasna Kliko, Sekreterare Tävlingskommitén, jasna.kliko@svenskfotboll.se 

Madelene Ekvall, Ordförande Tävlingskommitén, madelene.ekvall@gbgfotboll.se 

Shahab Lazar, Ordförande Tävlingskommitén, shahab.lazar@gbgfotboll.se 

 

Vänliga hälsningar 

 

Distriktsstyrelsen för Göteborgs Fotbollförbund 

 

 

 

mailto:jasna.kliko@svenskfotboll.se
mailto:madelene.ekvall@gbgfotboll.se
mailto:shahab.lazar@gbgfotboll.se

