Representationsbestämmelser 2019 Dalarna

6 kapitel – Internationella bestämmelser
1§

Allmänt, speltillstånd
Internationell övergång ska alltid följa FIFA:s bestämmelser varvid särskilt ska
beaktas föreskrifter för herrfotboll om FIFA Transfer Matching System (TMS).
Spelare som ska genomföra en internationell övergång till Sverige måste erhålla
ett av SvFF utfärdat speltillstånd innan de kan delta i sin nya förening.
Såvida annat inte är särskilt föreskrivet, gäller för ansökan om speltillstånd vad
som i tillämpliga delar föreskrivs om övergångsanmälan.
Om ITC och i förekommande fall övriga obligatoriska handlingar för utfärdande av
speltillstånd inkommer till SvFF senare än fyra dagar från att
ansökningshandlingen inkommit till SvFF, utfärdas speltillstånd från den dag
samtliga erforderliga handlingar inkommit till SvFF.

2§

Begränsningar av internationella övergångar för underåriga
Internationella övergångar av underåriga spelare kan tillåtas om ett av följande
villkor uppfyllts:
a) spelarens vårdnadshavare flyttar av skäl som saknar samband med
registreringen av spelaren i den nya föreningen,
b) övergången sker inom EU/EES:s territorium och spelaren är 16–18 år samt
under förutsättning att den nya föreningen
- bedriver fotbollsutbildning av högsta nationella standard,
- garanterar att spelaren har möjlighet till en civil utbildning/arbetsträning
utöver sitt fotbollsspelande,
- tillser att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att spelaren socialt tas om
hand, samt att föreningen
- vid övergångstillfället genom dokumentation styrker att man efterlever
ovan redovisade åtaganden,
c) spelaren bor inom 50 km från nationsgränsen och föreningens säte/hemvist
är också beläget inom 50 km från samma landsgräns. Det maximala
avståndet mellan spelarens hemvist och föreningen får vara 100 km.
Spelaren ska fortsätta att bo hemma. De två berörda nationsförbunden ska
ge sitt uttryckliga medgivande.
d) spelaren vill registrera sig och har oavbrutet levt minst 5 år i det land där
spelaren begär att bli registrerad.
Det ovan föreskrivna gäller även för nyregistrering av underåriga spelare som
inte är medborgare, eller inte oavbrutet levt minst 5 år, i den stat i vilket de
först begärt att bli registrerade.
Enligt FIFA:s riktlinjer avseende internationella övergångar för underåriga
spelare får internationell övergång tillåtas om spelaren bedriver studier inom
ramen för ett utbytesprogram.
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3§

Asylsökande
SvFF får efter internationell övergång eller nyregistrering utfärda tillfälliga
speltillstånd för asylsökande.
Ett sådant speltillstånd gäller inte för spel i representationslag som deltar i
Allsvenskan – div. 1, herrar, eller Damallsvenskan.
Tillfälligt speltillstånd gäller tills vidare och upphör när spelaren inte längre är
asylsökande.
Om myndighetsbeslut beviljar den asylsökande spelaren uppehållstillstånd
övergår spelarens tillfälliga speltillstånd till en registrering för aktuell förening.
Spelare som befinner sig i landet i avvaktan på verkställighet av
avvisningsbeslut som vunnit laga kraft ska anses som obehörig spelare.
SvFF:s TK får dock när extraordinära omständigheter föreligger, t.ex. tungt
vägande humanitära skäl, besluta att meddela ett särskilt tillfälligt speltillstånd
som ger spelaren rätt att delta i spel som amatör.
Sådant speltillstånd gäller tills vidare och upphör när angivna skäl inte längre
föreligger.

4§

Medborgare utanför EU m.m.
Spelare som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz ska, såvida
inte lag eller annan offentligrättslig föreskrift föreskriver annat, vid en
internationell övergång till Sverige ge in ett av Migrationsverket utfärdat
uppehållstillstånd eller, när så erfordras, arbetstillstånd.
I de fall där lag eller annan offentligrättslig föreskrift slår fast att spelaren måste
ha uppehållstillstånd för att ha rätt att vistas i landet, ska sådant
uppehållstillstånd ges in till SvFF innan speltillstånd utfärdas för spelaren.
Spelare som inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz och som
befinner sig i landet tillfälligt av andra skäl än att spela fotboll kan medges
speltillstånd som amatör.
En sådan spelare, som vistas i landet för en period av som mest ett år med stöd
av lag eller annan offentligrättslig föreskrift rörande viseringsfritt besök eller
uppehållstillstånd för besök eller tidsbegränsat visum, får registreras för endast
en förening under den tid spelaren har rätt att vistas i landet.
Spelarens förening får inte godkänna övergångsanmälan till ny förening
avseende sådan spelare.
Föreningen ansvarar för att spelaren, då denne deltar i bindande match, har rätt
att vistas i landet. Deltar spelaren utan att ha rätt att vistas i landet ska denne
anses vara obehörig vilket kan föranleda bestraffning enligt SvFF:s tävlingsregler
eller 14 kap RF:s stadgar.
Spelare som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning ska
anses som obehörig spelare. SvFF:s TK får dock när det finns omständigheter
enligt 3 § tredje stycket, efter spelarens ansökan, meddela ett tillfälligt
speltillstånd som upphör när angivna skäl inte längre föreligger.
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5§

Anställning av icke EU-medborgare m.m.
För att i enlighet med Migrationsverkets krav kunna anställa den som inte är
medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz som spelare och/eller tränare
gäller:
att
att

att

spelaren ska representera en förenings representationslag i
Allsvenskan, Superettan, div. 1 herrar, Damallsvenskan eller
Elitettan,
anställningstiden för spelare eller tränare i förening vars
representationslag spelar i div. 1 herrar eller Elitettan, får
överstiga en säsong i taget endast om anställningsavtalet
ömsesidigt villkoras att upphöra om föreningen flyttas ned till
en lägre serienivå, och
sökande tränare ska anställas som tränare för en förenings
representationslag i Allsvenskan, Superettan, div. 1 herrar,
Damallsvenskan eller Elitettan samt att tränaren uppfyller de
utbildningskrav som enligt SvFF:s vid var tid gällande
bestämmelser anger för tränare på respektive nivå.

Om det finns särskilda humanitära skäl har SvFF:s TK rätt att besluta att medge
undantag från ovan krav.
Villkoren för anställning som spelare eller tränare enligt ovan ska alltid följa
Migrationsverkets och RF:s vid varje tidpunkt gällande avtal.
Spelare som anställts av förening och beviljats arbetstillstånd med stöd av RF:s
avtal med Migrationsverket får inte registreras för eller lånas ut till annan
förening än den som anges i arbetstillståndet.
Om spelares eller huvudtränares avtal upphör är föreningen skyldig att
omedelbart informera Migrationsverket om detta.
RF har ett avtal med Migrationsverket omfattande arbetstillstånd för utländska
spelare. Avtalet innebär:
att

minimilönen ska vara 14 300 kr/mån,

att

det inte får finnas annat avtal som sätter det för RF och
Migrationsverket uppvisade avtalet ur spel,

att

bostad ska vara ordnad före inresan,

att

RF intygat att det handlar om kvalificerade spelare och tränare
samt att utbytet är av väsentlig betydelse för idrottsgrenens
positiva utveckling,

att

arbetsgivaren lämnat alla de uppgifter i ärendet som
efterfrågas på giltig blankett,

att

arbetstillståndet begränsas till angiven arbetsgivare,
anställningstid och arbetsuppgift (vid eventuella förändringar i
dessa avseenden ska ny ansökan lämnas in),

att

försäkringsskyddet, såvitt detta avser sjuk- och
olycksfallsförsäkring, överensstämmer med vad som är
brukligt, samt

att

arbetsgivaren garanterar spelaren eller tränaren full försörjning
med lön enligt gällande avtal.
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6§

EU-medborgare m.m.
För medborgare inom EU och EES samt i Schweiz gäller att om spelaren till följd
av sitt medborgarskap eller av andra skäl, i enlighet med lag eller annan
offentligrättslig föreskrift, inte behöver arbets- och/eller uppehållstillstånd
utfärdas speltillstånd när SvFF erhåller ITC från det nationsförbund där spelaren
senast varit registrerad.
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