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Kapitel 7 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning

Representationsbestämmelser år 2017
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser.
Nedanstående representationsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder i kraft den
25 november 2016.
Begrepp
I dessa bestämmelser betyder:
Amatör: Spelare som inte uppbär någon ersättning från en förening eller spelare som under ett
kalenderår uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån som uppgår till mindre än 10 000 kr.
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart, eller som byts av, och som vid ett
obegränsat antal tillfällen kan bytas mot annan spelare på planen.
Avtalslös professionell spelare: Spelare som varit professionell men vars spelaravtal med förening
löpt ut eller slutat gälla av annat skäl.
Behörig spelare: Spelare som är registrerad, spelklar och i övrigt har rätt att representera förening i
enlighet med SvFF:s och FIFA:s tävlings- och spelregler.
Bindande match: Tävlingsmatch som anordnas av eller har tillstånd från SvFF eller SDF.
Blankettanmälan: Övergångsanmälan i form av pappersblankett som köps hos SvFF eller SDF.
Deltagande: Spelare som upptagits på spelarförteckningen som deltagare från matchstart har deltagit
när match inleds. Ersättare har deltagit om spelaren byts in. Avbytare har deltagit oavsett om spelaren
byts in eller inte.
Distriktsserie: Serier som anordnas av SDF.
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF anordnade tävlingar.
Elektronisk övergångsanmälan: Övergångsanmälan som registreras elektroniskt i FOGIS.
Ersättare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett enda tillfälle kan bytas mot
annan spelare på planen.
FIFA: Det internationella fotbollförbundet Federation Internationale de Football Association.
FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem): Administrativ databas innehållande
uppgifter om SvFF:s och SDF:s verksamhetsområden.
Frimånad för amatörer: Period fr.o.m. den 15 november t.o.m. den 15 december.
Förbundsserie: Serier anordnade av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar, Damallsvenskan - div. 1,
damer, samt Junior-SM och Pojk-SM).
Förbundsstyrelsen: SvFF:s Styrelse.
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SvFF anordnade tävlingar.
Förening: Ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och som är medlem i SvFF.
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IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SvFF:s stadgar, upplåtit rätten att delta i
SvFF:s tävlingsverksamhet.
ITC (Internationellt transfercertifikat): Dokument som utfärdas av spelarens senaste nationsförbund
i samband med en internationell övergång.
Nyregistrering: Registrering av spelare som tillhör förening men som inte är registrerad i FOGIS.
Professionell spelare: Spelare som under ett kalenderår från förening uppbär lön eller annan
inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 10 000 kr.
Registrering: Administrativt införande i FOGIS av uppgift i fråga om spelare.
Registreringsperioder för professionella: Perioder under tiden fr.o.m. den 8 januari t.o.m. den
31 mars respektive fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 11 augusti.
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar respektive damer.
Representationsserie: Serie där förenings representationslag och, om SDF så beslutat, andralag deltar.
RF: Sveriges Riksidrottsförbund.
SDF: Specialidrottsdistriktsförbund.
Spelklarhet: Rätt för spelare att efter övergång eller annan registreringsåtgärd, och som i övrigt
behörig, delta i tävlingsmatch för sin nya förening.
Spelaravtal: Av SvFF upprättat skriftligt obligatoriskt standardkontrakt endast för professionella
spelare.
Spelarpass: Uppgifter, inom ramen för spelarregistret, om spelarens innevarande och tidigare
föreningar med angivande av datum för respektive registrering.
Speltermin: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari.
Speltillstånd: Av SvFF medgiven spelklarhet för en spelare som genomfört en internationell
övergång.
SvFF: Svenska Fotbollförbundet.
Säsong: Period fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.
Tillfälligt speltillstånd: Av SvFF medgiven tillfällig spelklarhet för en spelare som genomfört en
internationell övergång eller som är asylsökande.
TK: Tävlingskommitté.
Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt övriga reglementen,
spelregler, föreskrifter och anvisningar hänförliga till tävlingsverksamhet inom fotbollsidrotterna.
UEFA: Det europeiska fotbollförbundet Union des Associations Européennes de Football.
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Underårig: Person som inte fyllt 18 år.
Ungdomsregistrering: Särskild frivillig registrering av spelare t.o.m. den 31 mars det kalenderår
spelaren fyller 15 år. Ungdomsregistrering under kalenderåren då spelaren fyller 12–14 år samt 1
januari - 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år får ske i syfte att säkerställa framtida utbetalning
av utbildnings- eller solidaritetsersättning samt för att kunna visa att spelare är hemmafostrad enligt
tävlingsbestämmelserna.
Övergångsanmälan: Anmälan, elektronisk eller blankett, som används vid spelares övergång till ny
förening.
Övergångsanmälan express: Övergångsanmälan som används i syfte att förklara spelklarhet vid
snarast möjliga tidpunkt.
Övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet: Övergångsanmälan för spelare vars förening
upphör med all fotbollsverksamhet eller som bedriver begränsad verksamhet, vilket medför att
spelaren inte ges möjlighet att aktivt utöva fotboll.
Övergångstid: Period från övergångsanmälan till spelklarhet, i enlighet med vad som närmare
föreskrivs i dessa bestämmelser.
Överårig spelare: Barn- och ungdomsspelare som till följd av sin ålder inte får delta i en
åldersbegränsad tävling.
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7 kap. – Utbildningsersättning och solidaritetsersättning
Följande gäller för ersättning vid nationella spelarövergångar. Vad gäller ersättning till följd av
internationella spelarövergångar finns av FIFA särskilt fastställda bestämmelser.
Utbildningsersättning
1§

Allmänna förutsättningar för utbildningsersättning
Om en spelare blir professionell senast det kalenderår spelaren fyller 23 år ska
utbildningsersättning betalas ut till den eller de föreningar som medverkat i spelarens
utbildning. Utbildningsersättning ska betalas dels när en spelare ingår sitt första spelaravtal
som professionell och dels varje gång en professionell spelare övergår till ny förening som
professionell fram till och med det kalenderår spelaren fyller 23 år.
I enlighet med vad som anges nedan ska utbildningsersättning betalas av den förening där
spelaren blir professionell för den utbildning som skett fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller
12 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 21 år.

2§

Ekonomisk överenskommelse
Om föreningar träffar en överenskommelse om ekonomisk ersättning i samband med
spelarövergång ska utbildningsersättning anses ingå i överenskommelsen, såvida inte annat
avtalas. Detta gäller även då spelaren vid övergången är amatör.

3§

Fordran
Fordran på utbildningsersättning uppstår när det första spelaravtal som spelaren ingår som
professionell träder ikraft. Samtliga föreningar som utbildat spelaren ska då erhålla
ersättning i förhållande till den period spelaren utbildats i föreningen.
När spelaren därefter ingår spelaravtal med en ny förening ska ersättning utgå endast till
den förening där spelaren senast varit professionell samt, i förekommande fall, de föreningar
där spelaren därefter utbildats som amatör. Fordran i dessa situationer uppstår liksom i
första stycket när spelaravtalet i fråga träder i kraft.
Förening har inte rätt till ersättning för spelare enligt andra stycket avseende en period för
vilken man har en fordran enligt första stycket.
Ett ärende eller en talan om utbildningsersättning får inte bli föremål för prövning senare än
två år från att det aktuella spelaravtalet trätt i kraft.
Vid sammanslagning av föreningar eller annan verksamhetsöverlåtelse får förenings rätt till
utbildningsersättning, efter godkännande av SvFF:s TK, överföras till annan förening.
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4§

Avsaknad av fordran
Utbildningsersättning ska inte utbetalas när fordran på utbildningsersättning redan har
uppstått då spelare blir professionell i förening där spelaren tidigare registrerats som amatör
och professionell futsalspelare.
Om den lämnande föreningen inte erbjuder spelaren ett nytt spelaravtal ska
utbildningsersättning inte utgå. Den lämnande föreningen har dock rätt till
utbildningsersättning om föreningen kan visa att den skriftligen erbjudit spelaren ett nytt
avtal senast 60 dagar innan det befintliga spelaravtalet upphört att gälla och erbjudandet
innehållit i huvudsak motsvarande ekonomiska värde som det befintliga spelaravtalet.
Föreningens rätt till utbildningsersättning gäller i sådant fall oavsett om spelaren accepterar
erbjudandet eller inte. Föreningen har också rätt till utbildningsersättning om spelaren före
det att 60 dagar återstår av det befintliga spelaravtalet har ingått spelaravtal med en ny
förening.
Utbildningsersättning ska inte utbetalas till förening som gjort sig skyldig till grovt
kontraktsbrott som gett spelaren rätt att häva spelaravtalet. Utbildningsersättning ska heller
inte utbetalas om förening och spelare ömsesidigt hävt spelaravtal.

5§

Övergång till högre kategori
I det fall att spelaren registreras som professionell i förening och därefter under samma
kalenderår övergår som professionell till en annan förening i högre kategori enligt 9 § ska
utbetalning av utbildningsersättning ske till spelarens två senaste föreningar.
Om spelare under samma kalenderår som då spelaren registrerades i förening som
professionell, lånas ut till förening i högre kategori enligt 9 § och vid ett senare tillfälle, inom
eller efter samma kalenderår, permanent övergår till den lånande föreningen ska utbetalning
av utbildningsersättning ske till spelarens två senaste föreningar.
Då spelarens näst senaste förening tillhör annat nationsförbund än SvFF äger regeln inte
tillämplighet.

6§

Utbildningsersättning vid lån av spelare
Utbildningsersättning utgår endast då spelaren permanent övergår till en ny förening och
inte då spelare lånas ut i enlighet med 3 kap. 12 § med undantag av vad som föreskrivs i 5 §.
Utlånande och lånande förening enligt 3 kap. 12 § har när spelaren vid ett senare tillfälle
permanent övergår till ny förening rätt till utbildningsersättning för den tid då spelaren var
registrerad för respektive förening.

7§

Utbetalning av utbildningsersättning
Ersättningen ska utbetalas av den nya föreningen till spelarens tidigare förening/föreningar
senast inom 30 dagar från spelklarhetsdatum om inte föreningarna överenskommit om
annat. Det är den nya föreningens skyldighet att beräkna ersättningens storlek samt att
fördela beloppet. Spelaren ska, om nödvändigt, biträda den nya föreningen med
upplysningar för att föreningen ska kunna fullgöra denna skyldighet.
Om en spelare bytt förening som amatör och vid ett senare tillfälle tecknar ett professionellt
spelaravtal med föreningen, ska ersättningen, om inte föreningarna överenskommit om
annat, utbetalas senast inom 30 dagar från det att det professionella spelaravtalet mellan
spelaren och föreningen träder i kraft.
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8§

Spelare som återupptar sitt fotbollsspelande
Förening har rätt till utbildningsersättning då amatör t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 23
år och inom 30 månader från övergången återfår professionell status.
Om en professionell spelare slutat spela fotboll och därefter inom trettio månader från det
att spelarens senaste spelaravtal avslutats och t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 23 år,
registreras som professionell i ny förening, är den förening där han senast varit professionell
berättigad till ersättning för den tid då föreningen utbildat spelaren. Om angiven tidsperiod
har löpt ut, är den förening hos vilken spelaren senast var registrerad inte längre berättigad
till ersättning.

9§

Kategoriindelning samt beräkning av utbildningsersättning
Utbildningsersättning beräknas enligt följande:


Om spelaren blir professionell i förening som tillhör samma eller lägre kategori än den
utbildande föreningen beräknas ersättningsnivån utifrån den nya föreningens serienivå
när fordran om ersättning uppstod.



Om spelaren blir professionell i förening som tillhör en högre kategori än den
utbildande föreningen beräknas ersättningsnivån utifrån den utbildande föreningens
serienivå när fordran om ersättning uppstod.

Förening tillhör viss kategori från och med den 1 januari t.o.m. den 31 december med
utgångspunkt från den serienivå där föreningens representationslag (föreningens herrlag då
en herrspelare utbildats och föreningens damlag då en damspelare utbildats) deltar i
seriespel. Förening som saknar ett representationslag tillhör kategori IV (herrar) samt
kategori VI (damer). Kategori I är högsta kategori vad avser herrfotboll och kategori V är
högsta kategori vad avser damfotboll.
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Ersättningsnivåerna utgår ifrån följande kategoriindelning:

Kategori I
Allsvenskan

Kategori II
Superettan

Ålder Utb. ersättning Ålder
30000
12
12
30000
13
13
30000
14
14
40000
15
15
16
17
18
19
20

40000
40000
40000
40000

21

60000
60000

Totalt

410000

16
17
18
19
20

Kategori III
Div. 1, herrar

Kategori IV
Övriga serier, herrar

Utb. ersättning Ålder Utb. ersättning Ålder Utb. ersättning
15000
6000
12
3000
12
15000
6000
13
3000
13
15000
6000
14
3000
14
20000
8000
15
5000
15
20000
20000
20000
20000

21

30000
30000

Totalt

205000

16
17
18
19
20
21

Totalt

8000
8000

16
17

5000
5000

8000
8000

18
19

5000
5000

11000
11000

20
21

8000
8000

80000

Totalt

50000

Kategori V
Kategori VI
Damallsvenskan
Övriga serier, damer
Ålder Utb. ersättning Ålder Utb. ersättning
2000
1000
12
12
2000
1000
13
13
2000
1000
14
14
15
16
17
18
19
20
21

Totalt

4000
4000
4000
4000
4000
7000

15
16
17
18
19

7000

20
21

40000

Totalt

2000
2000
2000
2000
2000
3500
3500

20000

Angivna ersättningsnivåer gäller fr.o.m. den 27 november 2015 och tillämpas med retroaktiv
verkan.
Solidaritetsersättning
10 §

Allmänna förutsättningar för solidaritetsersättning
Om en professionell spelare (oavsett ålder) utlånas eller övergår till annan förening under
avtalstid ska 5 % av en eventuell ersättning, som betalas till den föregående föreningen,
fördelas som en solidaritetsersättning till de klubbar som varit involverade i träningen och
utbildningen av spelaren ifråga under kalenderåren då spelaren är 12-23 år.
Vid sammanslagning av föreningar eller annan verksamhetsöverlåtelse får förenings rätt till
solidaritetsersättning, efter godkännande av SvFF:s TK, överföras till annan förening.
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11 §

Beräkning av solidaritetsersättning
Solidaritetsersättning enligt 10 § ska hållas inne av den nya föreningen och fördelas
proportionellt mellan föreningarna enligt spelarens ålder vid den tid då de försåg spelaren
med träning och utbildning, enligt följande:







12 år:
13 år:
14 år:
15 år:
16 år:
17 år:

5%
5%
5%
5%
10%
10%








18 år:
19 år:
20 år:
21 år:
22 år:
23 år:

10%
10%
10%
10%
10%
10 %

Om spelare som är yngre än 23 år övergår till en ny förening och solidaritetsersättning ska
utbetalas, ska ersättningen vara mindre än 5 %. För varje år som spelarens ålder understiger
23 år ska 0,5 procentenhet av eventuell ersättning räknas av från de 5 % som är huvudregel
enligt 10 §.

12 §

Utbetalning av solidaritetsersättning
Ersättningen ska utbetalas av den nya föreningen till spelarens tidigare förening/föreningar
senast inom 30 dagar från spelklarhetsdatum om inte föreningarna överenskommit om annat.
Ett ärende eller en talan om solidaritetsersättning får inte bli föremål för prövning senare än
två år från att det aktuella spelaravtalet med den nya föreningen har trätt i kraft.
Övriga bestämmelser

13 §

Juridisk person i konkurs
Juridisk person i konkurs är berättigad till utbildningsersättning samt solidaritetsersättning
enligt förevarande bestämmelser.

14 §

Ersättning vid två eller flera registreringar under ett kalenderår
Om spelaren varit registrerad för två eller flera föreningar under ett kalenderår ska
utbildningsersättning eller solidaritetsersättning fördelas proportionellt.

15 §

Tidigare ingångna avtal
Avtal mellan föreningar samt mellan föreningar och spelare ingångna före den 15 november
2004 äger giltighet till avtalstidens utgång.

16 §

Dröjsmålsavgift
Om betalning gällande fordran på utbildningsersättning eller solidaritetsersättning som
uppstått efter den 1 januari 2013 inte sker i enlighet med föreningarnas överenskommelse
eller senast inom 30 dagar i enlighet med förevarande kapitel ska den ersättningsskyldiga
föreningen utöver uppkommen ersättning betala en dröjsmålsavgift om 10 % av befintlig
fordran till respektive berättigad förening.
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17 §

Bestraffning
Förening som inte följer vad som föreskrivs i detta kapitel kan av SvFF:s Disciplinnämnd
ådömas straffavgift eller anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Förening kan utöver vad som anges i föregående stycke även av Disciplinnämnden åläggas
förbud mot att registrera nya spelare till dess att betalning skett.
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