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PM: Utredning av andranivån P17-P19 och
resekostnadsfördelningsprincipen samt P16
Inledning
Under de senaste fem åren har seriestukturen förändrats och utvecklats, i syfte att
nå målsättningen att tillgodose så bra matchmiljö för såväl föreningar inom SEF som
övriga föreningar som vill delta i nationella elitförberedande serier. Nedan följer en
kort bakgrund kring de elitförberedande tävlingarna på pojksidan.
P17 -P19
•

En arbetsgrupp under SvFF:s TK utredde under 2016 och 2017 formatet på
P17 och P19. Arbetsgruppen föreslog till Representantskapet 2017 en
förändring i seriestrukturen, däribland andranivån som skulle skapa en
regional flexibilitet i tävlingsformatet.

•

Representantskapet beslutade att andranivån skulle genomföras som ett
distriktsövergripande samarbete. Detta gav dagens regionala serier där
regionala forum hålls för att diskutera utvecklingen av tävlingen.

•

I samband med ett beslut från Representantskapet 2019 om en förändring
av P17 och P19 beslutades det även om att genomföra en utvärdering av
andranivån och resekostnadsfördelningsprincipen till följd av de nya
tävlingsformaten.

•

Under våren 2020 utvecklades en pandemi (Covid-19) i världen. Detta fick
bl.a. till följd att serieverksamheten i Sverige stoppades och beslut fattades
att flytta fram starten för den nya P17 och P19 serieförändringen med ett år
till 2022.

•

Utredningen ska återrapporteras till Representantskapet 2020.

P16
•

SEF:s P16-tävling bedrevs inledningsvis som ett pilotprojekt, administrerat av
Örebro Läns FF.

•

För att hålla ihop administrationen av den elitförberedande pojkfotbollen
föreslogs det av SvFF att P16 och Ligacupen skulle arrangeras av SvFF.

•

Representantskapet 2017 beslutade att P16 och Ligacupen skulle bli
tävlingar i SvFF:s regi fr.o.m. 2019. Kvalificering till P16 gjordes genom att ett
antal föreningar i SEF:s nätverk tilldelades platser, samt ett antal platser som
SDF tillsatte.

•

Under TUK:s distriktsbesök 2019 och vid andra forum av tävlingsutveckling
har det av vissa SDF, främst i Götaland, framkommit missnöje kring P16formatet. Ett fåtal SDF har dessutom efterfrågat en fördjupad utvärdering av
serien utöver den som gjordes under hösten 2019.

Nuläge
TUK tillsatte i januari 2020 en arbetsgrupp att utreda uppdraget från
Representantskapet 2019, men ansåg även att P16 skulle ingå i denna utredning.
På TUK:s Tävlingsutvecklingskonferens den 1-2 februari 2020 var ett tema den
elitförberedande fotbollen. Inom detta avsnitt presenterades och diskuterades
frågor kopplade till P16, P17, P19 samt resekostnadsfördelningsprincipen i dessa
tävlingar. Inspel och tankar kring serienivåerna har dokumenterats och
arbetsgruppen planerade möte i mars månad.
I mitten av mars utvecklades smittspridningen av Covid-19 vilket påverkade hela
tävlingsverksamheten och dess utredningsuppdrag.
Arbetsgruppen har valt att pausa utredningen till följd av Covid-19. Arbetsgruppen
önskar återuppta utredningen när vi är igång med tävlingsverksamhet till hösten
2020. Det kommer troligtvis behöva tas beslut att förlänga utredningsuppdraget
över 2021.
Arbetsgruppen avvaktar även inspel i frågan om eventuella
organisationsförändringar utifrån utredningen ”Ökad samverkan i fotbollsrörelsen”.
Arbetsgruppen har vidare informerats om att flera SDF har tvingats till permittering
av kanslipersonal under en tid framöver, vilket innebär svårigheter för

arbetsgruppen att i nuläget förankra och utreda den elitförberedande verksamheten
i samverkan med SDF.
Arbetsgruppen tar även i beaktning att tävlingsformat för P19 framsköts ett år till
2022. Detta skapar också förutsättningar att djupare analysera nuvarande andranivå
inom P17 och P19 som har endast varit i gång sedan 2019.
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