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Anvisningar till Reglementet för Elitlicensen Ettan
(Dessa anvisningar gäller från den 1 januari 2020)

1. Inledning
Från och med 1 Januari 2020 gäller det vid Representantskapsmötet fastställda Reglementet för
Elitlicensen Ettan, med tillämpning för elitlicens inför säsongen 2021. Dessa anvisningar är ett
komplement till detta reglemente. Om förevarande anvisningar och reglementet står i strid med
varandra gäller reglementet.
UEFA ställer krav på att medlemsförbunden tar ansvar för den ekonomiska utvecklingen i föreningar
och Idrotts AB eftersom en misskött klubbekonomi kan äventyra fotbollens trovärdighet. Som en
följd härav har Svenska Fotbollförbundet (SvFF) infört särskilda ekonomikrav på föreningarna i
Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan samt Ettan.
Vad som sägs om föreningar i dessa anvisningar äger motsvarande tillämpning för Idrotts AB
(undantaget likvidationsinstitutet där aktiebolagslagens tvingande regler har företräde).
För flersektionsföreningar avses med styrelse i dessa anvisningar och dess bilagor huvudstyrelse.
Handlingar från klubbar som enligt dessa anvisningar ska skickas till Licensnämnden ska på dess
uppdrag skickas till SvFF:s klubblicensadministration.
Utöver de handlingar som föreningar ska lämna in i enlighet med dessa Anvisningar, kan
Licensnämnden (och eller klubblicensadministrationen) alltid begära in kompletterande handlingar.
Licensnämnden, klubblicensadministrationen samt Överklagandenämnden arbetar under sekretess.
Kriterierna som beskrivs i Anvisningarna är indelade i två olika kategorier. Detta graderingssystem,
som utgör grunden för hela licensprocessen, syftar till att underlätta för klubbarna.
De olika kategorierna av kriterier är graderade enligt följande. Observera att både A- och Bkriterierna är obligatoriska.
• A - kriterier: Om sökanden inte uppfyller ett A-kriterium beviljas inte den licens som
berättigar till deltagande i aktuell serie, såtillvida inte särskilda skäl föreligger. Bedömning av
om särskilda skäl föreligger görs av Licensnämnden.
• B - kriterier: Om sökanden inte uppfyller ett B-kriterium kan en påföljd utdömas, men
sökanden beviljas ändå licens som berättigar till deltagande i aktuell serie.

2. Omfattning
Elitlicensen omfattar alla föreningar som inför nästkommande säsong ska delta i Ettan. Dock
omfattas inte föreningar som nästkommande säsong uppflyttats till Ettan.
Sökanden är den juridiska person som är ansvarig att bedriva fotbollsverksamheten för det lag som
deltar i det nationella seriesystemet och är antingen:
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•
•

En juridisk person i enlighet med gällande definition i svensk rätt och SvFF:s stadgar och som
är medlem i SvFF (här benämnd medlem), eller
En juridisk person i enlighet med gällande definition i svensk rätt och SvFF:s stadgar och som
har ett associerat medlemskap (dock ej rösträtt) (här benämnd IdrottsAB)

På Riksidrottsstämman 1999 beslutades att Specialidrottsförbund (SF) äger medge att medlemsföreningar, under givna villkor, får upplåta rätten att delta i SF:s tävlingsverksamhet till ett aktiebolag
(IdrottsAB), formerna för vilket Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har reglerat i stadgarna.
Detta innebär att fotbollsverksamheterna, oavsett i vilken associationsform de bedrivs,
behandlas lika. Och som en följd härav gäller även elitlicensens ekonomikriterier all fotbollsverksamhet oberoende av associationsform. Det är således den juridiska person/personerna
eller koncernen där fotbollsverksamheten bedrivs som ska mätas.
Vägledande för ställningstagandet angående på vilken nivå uppföljning av ekonomikriterierna
ska ske är inom vilka juridiska personer fotbollsverksamhet kan anses bedrivas. Som fotbollsverksamhet definieras huvudsakligen aktiviteter beskrivna i angiven kontoplan, bilaga 1. När det
förekommer fler koncernföretag ska all redovisning och uppföljning ske på koncernnivå, även om
enstaka koncernbolag inte bedriver fotbollsverksamhet.
För IdrottsAB:n har elitlicenssökande möjlighet att välja mätnivå; IdrottsAB eller föreningskoncernen
där IdrottsAB är dotterbolag till klubben. Tillämpningen av vad som mäts ska vara konsekvent
mellan åren så länge förutsättningarna är de samma. Licensnämnden har dock alltid rätt att justera
mätnivå.
Observera att årsstämma i IdrottsAB måste hållas före årsmöte i föreningen så att föreningen kan
konsolidera IdrottsAB:et i föreningens koncernredovisning.

3. Ikraftträdande
Dessa Anvisningar träder i kraft den 1 januari 2020. Anvisningarna omfattar Ettan.

4. Organisation och beslutsgång
Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd (LicN) och Överklagandenämnden dit Licensnämndens
beslut kan överklagas, är direkt underställda Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte, vid vilket
även ledamöterna till nämnderna väljs.
I första instans prövar Licensnämnden om elitlicens ska beviljas. Part som är missnöjd med
Licensnämndens beslut avseende elitlicensen får, inom två veckor från dagen för beslut, påkalla
prövning, av Licensnämndens beslut, hos Överklagandenämnden. Överklagandenämndens beslut får
överklagas till RIN.
Vidare hänvisas till Reglementet för Elitlicensen, Ettan samt SvFF:s Tävlingsbestämmelser.
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5. Krav för elitlicens utifrån ekonomikriterierna
A - kriterier
5.1 Varje förening ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor
Varje förening ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor. Detsamma gäller i förekommande
fall för IdrottsAB.
5.2 Räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår
Förenings räkenskapsår och verksamhetsår ska följa kalenderår.
5.3. Inga förfallna skulder får finnas per den 31 augusti avseende vissa angivna typer av skulder.
Per den 31 augusti gäller följande. Förening får inte ha några klara och förfallna skulder, inklusive
tjänstepensionsbetalningar, till professionell spelare och, i förekommande fall, till klubbdirektör,
huvudtränare A-lag, assisterande tränare A-lag eller ungdomsansvarig, och inte heller några klara och
förfallna skulder avseende skatt eller arbetsgivaravgift. Förening får inte heller ha någon klar och
förfallen skuld på betydande belopp, som inte kan kvittas mot klar och förfallen fordran, till annan
medlemsförening eller utländsk klubb avseende spelarövergång. Förening får inte ha en klar och
förfallen skuld på betydande belopp till SvFF eller SDF, som inte kan kvittas enligt 11 § i SvFF:s
stadgar. Att ovan skulder inte föreligger ska styrkas genom ett skriftligt intyg, underskrivet av såväl
föreningsstyrelse som föreningens revisor/revisorer. Intyget ska vara Licensnämnden till handa senast
den 1 oktober. En skuld anses vara förfallen när förfallodagen passerats och skulden inte reglerats. En
skuld anses vara klar när den inte är tvistig. Med betydande belopp avses sammantaget två
prisbasbelopp.
Intyg ska inkomma både från förening och i förekommande fall Idrotts-AB.
5.4 Senast den 1 oktober ska årsmötesprotokoll, inklusive uppgift om aktuella styrelseledamöter
och revisorer, vara Licensnämnden tillhanda.
I de fall fotbollsverksamhet finns i olika juridiska personer, ska
årsmötesprotokoll/bolagsstämmoprotokoll avseende de olika juridiska personerna inrapporteras.
5.5 Senast den 1 oktober ska det av styrelsen undertecknade intyg, avseende föreningens
ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år, vara
Licensnämnden tillhanda
Styrelsen ska intyga att klubben inte saknar ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten under
hela nästkommande år. Om minsta tveksamhet finns angående föreningens möjligheter att driva
verksamheten under hela nästkommande år ska styrelsen i intyget ange detta och de bedömda största
ekonomiska risker och deras uppskattade belopp. Intyget ska vara Licensnämnden tillhanda senast
den 1 oktober. Intyget får inte vara Licensnämnden tillhanda tidigare än en vecka före den 1 oktober
och får inte vara undertecknat tidigare än en vecka före inlämning.
Licensnämnden alltid rätt att begära in underlag för uttalandet.
Licensnämnden har rätt att ifrågasätta intyg som Licensnämnden inte finner stämmer. Förening ska då
kallas till Licensnämnden. Licensnämnden kan därefter neka licens om mötet med föreningen leder
fram till slutsatsen att föreningens bedömningar är uppenbart orealistiska och att det därför saknas
förutsättningar för fortsatt drift under hela nästkommande år. Om förening inför tidigare
elitlicensbeslut uppenbart vilselett Licensnämnden vid undertecknande av intyg avseende föreningens
fortsatta drift kan Licensnämnden besluta att ej bevilja licens.
Se vidare Bilaga 8, Rekommendation uttalande från styrelsen
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Intyg ska inkomma både från förening och i förekommande fall Idrotts-AB.

B- kriterier
5.6 Årsredovisning och ekonomisk rapportering
Senast den 30 april ska den av styrelsen och revisorerna samt årsmötet godkända och underskrivna
årsredovisningen/årsbokslutet samt revisionsberättelsen vara Licensnämnden tillhanda. Samtidigt ska
det av SvFF fastställda formuläret angående ekonomisk rapportering avseende det gångna
verksamhets- och räkenskapsåret vara Licensnämnden tillhanda.
Vid rapporteringen på de av SvFF fastställda blanketterna ska föreningens balansräkning rapporteras,
medan resultaträkningen ska avse fotbollsverksamheten. Resultatet från eventuella övriga sektioner
rapporteras på separat rad i rapporten. Se vidare bilaga 3C, Blanketter
Till dessa rapporter ska bifogas de saldobalanser som rapporteringen bygger på.
Se vidare bilaga 3, Anvisningar blanketter för rapportering till SvFF
5.7 Räkenskaperna ska följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan
Klubben ska följa den av Förbundsstyrelsen föreskrivna kontoplanen.
Den föreskrivna kontoplanen avser själva koddelen konto. För övriga koddelar i bokföringen är användningen frivillig.
I bilaga 2, Anvisningar kontoplan, återfinns förslag till hur man kan använda sig av fler
konteringsdimensioner än konton för att ytterligare förbättra greppet om ekonomin.
Den föreskrivna kontoplanen återfinns i bilaga 1, Kontoplan.
Anvisningar till kontoplanen återfinns i bilaga 2, Anvisningar kontoplan.
I den föreskrivna kontoplanen finns möjligheter för dem som så önskar till ytterligare
finfördelad redovisning inom ramen för kontoplanens struktur.
Till de i kontoplanen angivna kontona är även kopplat beskrivningen av kontona på de
olika raderna i rapporteringsblanketterna till SvFF. Se vidare bilaga 3, Anvisningar
blanketter för rapportering till SvFF. Underhållet av kontoplanen ombesörjs av tjänstemän i
licensieringsarbetets ekonomikriterier, till vilka således eventuella förslag till kompletteringar ska
meddelas.

6. Påföljder för förening som inte uppfyller ekonomikriterierna
6.1 Inledning
Kriterierna som beskrivs i Anvisningarna är indelade i två olika kategorier – A-kriterier respektive Bkriterier. Detta graderingssystem, som utgör grunden för hela licensprocessen, syftar till att underlätta
för föreningarna. Såväl A- som B-kriterierna är obligatoriska. Om ett A-kriterium inte är uppfyllt
beviljas i normalfallet inte elitlicens. Om ett B-kriterium inte är uppfyllt beviljas visserligen licens,
men bristerna kan rapporteras till Disciplinnämnden som kan komma att utdöma en påföljd. Se vidare
6.3 nedan.
Kraven för elitlicens framgår av kapitel 5 (A-kriterier: 5.1 – 5.5 och B-kriterier: 5.6 – 5.7).
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6.2 Sanktion vid överträdelse av A-kriterier
Om elitlicenssökanden inte uppfyller ett A-kriterium beviljas inte den elitlicens som berättigar till
deltagande i Ettan, såvida inte särskilda skäl föreligger enligt Licensnämndens bedömning. Vad som
menas med särskilda skäl utvecklas nedan, (se avsnitt 6.2.1 Särskilda skäl)
Utöver vad som stadgas om undantag på grund av särskilda skäl får Licensnämnden vid smärre
brister i kraven bortse från dessa brister om de inte bedöms påverka licensieringsprocessen. Skulle
sådana, i sig smärre brister dock föreligga vid upprepade tillfällen kan Licensnämnden anmäla detta
till Disciplinnämnden som har att besluta huruvida påföljd ska utdömas.
Elitlicenssökande som lämnar in handlingar avseende A-kriterier för sent kan ändå få dessa
handlingar beaktade av Licensnämnden om handlingarna finns framme före Licensnämndens första
möte i respektive ärende, och föreningen angivit skäl för förseningen som Licensnämnden kan godta.
Om överträdelse mot A-kriterie föreligger men licens ändå beviljas av Licensnämnden – på grund av
att särskilda skäl bedöms föreligga eller bristen bedöms som smärre, enligt ovan – kan bristen
anmälas till Disciplinnämnden för eventuell sanktion. Detsamma gäller vid smärre men upprepade
överträdelser av kraven enligt 5.3 5.4 och 5.5.
6.2.1. Särskilda skäl
Med särskilda skäl vid Licensnämndens prövning avses exempelvis omständigheter som föreningen
inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda över, t ex en huvudsponsors konkurs, eller i vissa
fall brottsligt förfarande av anställd eller enskild styrelseledamot eller om andra välgrundade
förmildrande omständigheter föreligger. Som särskilda skäl anses inte omständigheter som har sin
grund i sedvanligt risktagande i verksamheten.
6.3 Sanktion vid överträdelse av B-kriterier
Om elitlicenssökanden inte uppfyller ett B-kriterium kan en påföljd utdömas, men elitlicenssökanden
beviljas ändå elitlicens som berättigar till deltagande i Ettan. Licensnämnden har att anmäla till
Disciplinnämnden när brister i efterlevnaden av B-kriterier befunnits föreligga. Påföljder som kan
utdömas av Disciplinnämnden rörande Elitlicensens ekonomikriterier, vid brister i uppfyllandet av Bkriterier, kan vara tillrättavisning eller böter. SvFF:s tävlingsbestämmelser och RF:s
stadgar/bestraffningsbestämmelser utgör den juridiska grunden för utdömandet av påföljder.
Förening som inte uppfyllt B-kriterium får bestraffas med tillrättavisning eller böter upp till 500 000
kr i enlighet med 14 kap RF:s stadgar.
B-kriterierna framgår av kapitel 5, avsnitten 5.6 – 5.7.
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